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بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
گفتگوی کفر و دین آخر به یک جا میرسد
خواب یک خواب است اما مختلف تعبیرها
عنــوان ایــن ســمینار «حکمــت در ادیــان
توحیــدی» اســت و الحــق و االنصــاف هــم
عنــوان عمیقــی اســت؛ هــم ادیــان ،هــم توحیدی
بــودن و هــم معنــی حکمــت .تــا آنجــا کــه
تاریــخ نشــان میدهــد و مخصوص ـ ًا بــر حســب
کتــب آســمانی و ادیــان توحیــدی ،حضــرت
آدم ابوالبشــر دینــی بــود و بــا دیــن پیــدا شــد.

قــرآن کریــم میفرمایــد« :و َع َّلــم آ َدم َ
األ ْســ َماء
َ
َ َ
ُک َّل َهــا» .نخســتین بشــر پیغمبــر بــود ،دیــن
داشــت .پــس دیــن بســیار قدیمــی اســت.
نمیتــوان تاریخــی پیــدا کــرد کــه دیــن چــه
زمــان پیــدا شــده اســت .بــر حســب ادیــان
توحیــدی ،دیــن همیشــه بــود .بــا خــدا بــود و
خــدا ازلــی بالــذات اســت .در مــورد عقــل هــم
بشــر بالــذات عاقــل اســت .همــه حکمــا –از
ارســطو و حکمــای قبــل از او گرفتــه تــا االن-
میگوینــد انســان حیــوان ناطــق اســت و ناطــق
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هــم بــه معنــی عاقــل اســت .انســان از وقتــی
کــه بشــر آفریــده شــده دارای عقــل بــوده اســت
و حکمــت ،ظهــور عقــل اســت .پــس ادیــان
توحیــدی ریشــه در اعمــاق تاریــخ دارنــد و
نخســتین بشــر ،دینــی و عاقــل بــوده .یــک چیــز
ایــن وســط پیــدا شــده و مــن میخواهــم بــا
اســتفاده از آن ،ایــن تقســیمبندی را مثلــث کنــم:
اســطوره یــا افســانه .تــا آنجــا کــه تاریــخ نشــان
میدهــد بشــر بــا نوعــی اســطوره یــا افســانه
–بعضــی میگوینــد بیــن ایــن دو فــرق هســت
و بعضــی میگوینــد فــرق ندارنــد .مــن بــا آن
موضــوع کاری ندارم-آشــنا بــود و بــا آن زندگــی
میکــرد .بنابرایــن حکمــت ،دیــن و اســطوره،
قدیمتریــن هســتند.

عالیــه خیلــی محکمتــر هــم هســتند .پــس
عقــل قابــل شکســتن نیســت .رابطــه دیــن و
عقــل چطــور اســت؟ بــا هــم بــد هســتند ،رفیــق
هســتند یــا تعــارض دارنــد؟ مســأله ایــن اســت
کــه آیــا دیــن و عقــل بــا هــم جــور هســتند یــا
نــه؟ نــزاع دیــن و عقــل در طــول تاریــخ نــزاع
وحشــتناکی بــوده اســت .بعضــی میخواهنــد
بگوینــد دیــن کاری بــه عقــل نــدارد و اصــ ً
ا
عقــل را کنــار میگذارنــد .بعضــی هــم کــه
عقلیمســلک هســتند و اصــ ً
ا بــه دیــن کار
ندارنــد .امــا آیــا واقعــ ًا میشــود دیــن داشــت
و عقــل نداشــت؟ بعضــی میگوینــد میشــود
عقــل داشــت و دیــن نداشــت .آن هــم بعیــد
اســت .کــدام؟ میشــود عقــل داشــت و دیــن

حکمــت لغتــی عربــی اســت و از حکــم و
اســتحکام میآیــد ،یعنــی محکــم بــودن.
حکمــت یعنــی ســخت و صلــب ،شکســتنی
نیســت ،خیلــی قــوی اســت .همــه چیــز را
میتــوان شکســت امــا عقــل را نمیتــوان
شکســت .آهــن را میشــود ذوب کــرد ،کــوه را
میشــود منفجــر کــرد ولــی کســی نمیتوانــد
عقــل را بشــکند 2+2=4   .اســت .کســی
میتوانــد ایــن ســادهترینِ عقــل را بشــکند؟
نمیتوانــد .ایــن تــازه ریاضیــات اســت ،مبــادی

نداشــت؟ یــک ســؤال هــم ایــن اســت کــه عقــل
دیــن را میفهمــد یــا دیــن عقــل را میفهمــد؟
بایــد بــا هــم رفیــق باشــند .دیــنِ بــی عقــل
نمیشــود .مســلمانها معتقدنــد وحــی تمــام
شــده و حضــرت ختمــی مرتبــت خاتماالنبیــاء
اســت .ســایر ادیــان هــم نمیگوینــد وحــی
همیشــه هســت ،میگوینــد پیغمبــر مــا وحــی
داشــته ،بعدهــا هــم ممکــن اســت پیغمبــری –
حضــرت مســیح (ع) -بیایــد کــه صاحــب وحــی
اســت .امــا باالخــره وحــی در یــک جایــی قطــع

مــی شــود .مثــ ً
ا االن وحــی نمیآیــد .وحــی
ممکــن اســت تمــام شــود امــا آیــا عقــل از
عالــم قطــع میشــود؟ بعیــد اســت .عقــل قطــع
نمیشــود و همیشــه هســت .مــا بایــد ســعی
کنیــم عقــل و وحــی را بــا هــم ســازش دهیــم.
حکمــت یعنــی اســتحکام؛ چــون عقالنــی اســت
محکــم اســت .ایــن کلمــه اســامی اســت .قــرآن
«مـ ْ
کریــم میفرمایــدَ :
ـن ُیـ ْـؤ َت ْال ِح ْك َمـ َـة َف َقـ ْـد ُأوتـ َ
ـی
ِ
ــرا َكث ً
َْ ً
یــرا» .حکمــت ،خیــر کثیــر اســت.
خی ِ
حــاال مــن یــک ســؤال دارم .قــرآن میگویــد
حکمــت خیــر کثیــر اســت .امــا آیــا هیــچ کثیری
هســت کــه اکثــر نداشــته باشــد؟ نمیشــود.
هــر بزرگــی بزرگتــر دارد .حکمــت هــم بایــد
خــودش را  اکثــر کنــد .یعنــی حکمــت متوقــف
نیســت .حکمــت خیلــی محکــم اســت .عقــل
شکســتنی نیســت امــا بایــد خــودش را بــاال ببرد.
عقــل متوقــف ،مــرده اســت .عقــل جایــی کــه
متوقــف شــود مــرگ خــودش را اعــام کــرده.
حــاال عقــل بــا چــه بــاال مــی رود؟ بــا خــودش.
عقــل مــدام خــودش را تولیــد میکنــد.
مــن از اینجــا مــی خواهــم بــروم ســراغ ســقراط.
درســت اســت مــا دربــاره ادیــان صحبــت
میکنیــم امــا یــک ســری هــم بــه ســقراط بزنیــم.
او حکیــم بزرگــی بــود .حکمــت در همــه ادیــان
الهــی هســت .در اســام ،کلمــه حکمــت هســت.
در آییــن زرتشــت ،خــرد اســت .در آییــن یهــود
فکــر میکنــم لغــت عبــری خاخــام ،همــان
حکیــم بــوده .ســقراط کلمــه دیگــری بــه کار
بــرده philosophy :یــا فلســفه .حــرف خیلــی
عمیقــی زده .او درســت اســت کــه پیغمبــر
نبــود ،ولــی مــرد بزرگــی بــود .فیلــو در لغــت
یونانــی بــه معنــی دوســتدار اســت .ســوفیا هــم
بــه معنــی حکمــت اســت .او گفــت مــن حکیــم
نیســتم ،دوســتدار حکمـتام .اگــر حکیــم باشــم
دیگــر حکمــت تمــام شــده؟ یــا بــاز هــم بیشــتر
بخواهــم؟ بایــد بیشــتر بخواهــم .فیلوســوفیا یعنی
دوســتدار حکمــت .ایــن معنــی در خــود حکمت
هســت .عقــل متوقــف نمیمانــد ،همــواره بــه
پیــش مـیرود .اگــر مــا دیــن را عقالنــی بفهمیــم
–کــه البتــه بعضیهــا نمیخواهنــد -آن وقــت
دیــن بــا عقــل ناســازگار نیســت و عقــل هــم

هرگــز خــاف دیــن حــرف نمیزنــد .وحــی،
معقــول اســت .وحــی اســتدالل نیســت .البتــه
وحــی هــم تفاســیر مختلــف دارد .در اســام
یــک تفســیر دارد ،در مســیحیت تفســیر دیگــری
دارد .خــود حضــرت مســیح تنــزل حــق تعالــی
اســت .در مســیحیت حــرف بــزرگان ایــن اســت
کــه حضــرت حــق تعالــی بــه زمیــن آمــد تــا
انســان را بــه آســمان ببــرد .حضــرت مســیح
روح اهلل اســت .حضــرت موســی کلیــم اهلل
اســت ،مســتقیم بــا خداونــد حــرف زده اســت.
وحــی بــا هــر تفســیری -اعــم از مســیحی،
کلیمــی ،اســامی ،شــیعه ،ســنی  -معقــول اســت.
وقتــی پیامبــر آن پیــام را گفــت معقــول اســت.
وحــی را بــدون واســطه گرفتــه ،ولــی وقتــی آن
را میگویــد و مســتمعین میشــنوند معقــول
اســت .مــا اگــر بتوانیــم عقــل و دیــن را بــا هــم
ربــط بدهیــم –کــه البتــه ســازگار هســتند -آن
وقــت میفهمیــم چــرا اســطوره پیــدا شــده.
بشــر اســطوره را دوســت دارد .اســطوره نتیجــه
خیــال اســت .بعضیهــا طاقــت ندارنــد عقــل را
خــوب بفهمنــد و خیــال بــر آنهــا بیشــتر از عقــل
حاکــم اســت .همــه آدمهــا ســطح بــاال نیســتند.
تخیــل هــم یــک نیروســت .نیــروی تخیــل را
جــدی بگیریــد .حافــظ –کــه درود بــه روان
پاکــش -در یــک بیــت جایــگاه خیــال را چقــدر
زیبــا توضیــح داده .خیــال چقــدر هنرمنــد اســت.
خــدا نکنــد کــه آدم گرفتــار خیــال بــد شــود!
گفتــم کــه بــر خیالــت راه نظــر ببندم/گفتاکــه
شــبرو اســت ایــن ،از راه دیگــر آیــد
خیــال بــا ایــن قــدرت در همــه آدمهــا هســت.
آدمهایــی کــه بــه عقالنیــت محــض نرســیدند،
عمــق دیــن را خــوب نمیفهمنــد ،عقــل را هــم
کــه خــوب نمیفهمنــد ،بنابرایــن دچــار خیــال
میشــوند .آن وقــت دیــن را خیالــی تفســیر
میکننــد و عقــل را هــم در خیــال میآورنــد،
اســطوره پیــدا میشــود .در تاریــخ هرچــه
برویــد اســطوره بــوده .گیلگمــش ،رســتم و
اســفندیار و غیــره.
االن بیشــترین کتابهایــی کــه فــروش مــیرود
رمــان اســت .کتــاب فلســفه را کــم میخرنــد.
رماننویسهــا ناراحــت نشــوند! مــن از رمــان
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بــد نمیگویــم .رماننویــس خیلــی هنرمنــد
اســت ،رمــان هــم هنــر اســت .امــا رمــان یــک
ســری حقایــق عقلــی را بــه صــورت خیالــی
درمــیآورد .رمــان ،پــرده خیــال پوشــاندن بــه
حقایــق اســت .آدمهــا هــم خیــال را دوســت
دارنــد .شــعر هــم همینطــور اســت .اگــر
تخیــل را از شــعر بگیریــم دیگــر شــعر نیســت.
حــاال اگــر شــعر مثــل ســابق وزن و
قافیــه هــم داشــته باشــد چــه بســا
بهتــر .امــروز وزن و قافیــه را هــم
کــم و بیــش کنــار گذاشــتهاند،
امــا تخیــل هســت .شــعر چــرا
جاذبــه دارد؟ چــون تخیــل اســت.
تخیــل بــرای اکثــر مــردم بیشــتر
از عقــل جاذبــه دارد .اگــر کســی
خیلــی حکیــم باشــد از شــعر
باالتــر م ـیرود ،کســی هــم کــه عمــق دیــن را
بــه درســتی بفهمــد او هــم باالتــر مـیرود .میانــه
ســقراط بــا شــعرا خــوب نبــود .نــه اینکــه بــی
ذوق بــود! بلکــه میخواســت گرفتــار تخیــل
نشــود .بنابرایــن حکمــت یعنــی اســتحکام.
دیــن بســیار عمیــق اســت .عقــل و دیــن را
بایــد بــا هــم ســازگار کنیــم و اگــر ادیــان را بــه
درســتی و عقالنــی بفهمیــم جنــگ دینــی هــم
کنــار مــیرود .حتــی کفــار هــم اگــر درســت
بفهمنــد بــا دینیهــا آشــتی میکننــد .بــا کفــار
آرام حــرف بزنیــم ،آنهــا را کتــک نزنیــم ،فحــش
ندهیــم .بــا آنهــا حــرف بزنیــم .گفتگــوی کفــر
و دیــن آخــر بــه یــک جــا میرســد .کافــر
هــم میفهمــد کــه یــک چیــزی میخواســت
امــا نمیدانــد چیســت .علــم و حکمــت.
امــروز پیشــرفت علــم انکارناپذیــر اســت .علــم
امــروز بــه طــرز شــگفتانگیزی کار میکنــد.
نمیتوانیــم آثــار علــم را انــکار کنیــم .ولــی علــم
بــا ایــن پیشــرفت ،تنهــا جهــان را میشناســد،
انســان را نمیشناســد ،فضیلــت را نمیشناســد.
انســان را حکمــت و دیــن میشناســند .انبیــاء
و ادیــان توحیــدی بــه انســان درس فضیلــت
دادنــد .گفتــار نیــک ،پنــدار نیــک ،کــردار نیــک.
ایــن فضیلــت اســت .در قــرآن کریــم در ابتــدای

ســوره بقــره یکــی دو آیــه دربــاره تقواســت و
 13آیــه متوالــی در مذمــت منافقیــن و دروغگــو
اســت .همینطــور اســت تــورات و انجیــل.
کتــب آســمانی ،انســان را معرفــی کردنــد و
انســان را میشناســند .علــم لولــهای فکــر
میکنــد .اندیشــه علــم لولـهای اســت .چــرا؟ بــا
میکروســکوپ و تلســکوپ خــوب میبینــی،
امــا لولــهای میبینــی .حکمــت
لولــهای نیســت .دیــن هــم لولــهای
نیســت.
حــاال ســراغ علــم میرویــم .مــا
مخالــف علــم نیســتیم و نبایــد
باشــیم .مــن معلومــات بشــر را کــه
علــم روی آن تکیــه میکنــد در پنــج
مقولــه خالصــه میکنــم .پنــج مقولــه
اســت کــه اگــر اینهــا را بگیــری علــم
از بیــن مــیرود -1 .خــدا  -2طبیعــت -3
زمــان  -4مــکان  -5عــدد .اگــر عــدد را از یــک
فیزی ـکدان بگیریــد دیگــر حرفــی بــرای گفتــن
نــدارد .یــا اگــر زمــان یــا مــکان را بگیریــد یــا
بگوییــد در طبیعــت حــرف نــزن ،دیگــر چــه
میخواهــد بگویــد؟ در میــان طبیعــت و زمــان و
مــکان و عــدد ،تنهــا عــدد اســت کــه محســوس
نیســت .ریاضیــات معقــول اســت ،امــا معقــول
ســطح بــاال هــم نیســت .ریاضیــات بیــن مبــادی
عالیــه حــق تعالــی و محسوســات اســت.
ریاضــی نــه محســوس اســت و نــه واجــب
الوجــود .ریاضیــات مجــرد اســت .آیــا عــدد
را میبینیــد؟ شــکل عــدد را میبینیــد ولــی
خــود عــدد کجاســت؟ عــدد در خــارج اســت
یــا معــدود؟ معــدود در خــارج اســت .عــدد
مجــرد اســت .پــس مــا بایــد از ایــن پنــج عنصــر
کــه علــم روی اینهــا تکیــه میکنــد بــا یــک
عالــم صحبــت کنیــم .ای کاش یــک فیزیکــدان
هــم امــروز میآمــد و میگفــت زبــان تجربــه
چیســت و زبــان علــم چیســت.
حکمــت هیــچ وقــت بــا ادیــان مخالفــت نــدارد.
مگــر یــک آدم منحــرف یــا فیلســوف کافــر ایــن
ادعــا را بکنــد .خــود مــا هم در اســام فیلســوف
کافــر المذهــب داشــتیم :محمــد بــن زکریــای

رازی .او بزرگتریــن ملحــدی اســت کــه مــن
در تاریــخ اســام میشناســم  .حــاال هــم در  
غــرب فیلســوف ملحــد داریــم .امــا حکمــا بــا
دیــن مخالــف نبودنــد و دیــن هــم هرگــز بــا
عقــل مخالــف نیســت .هیــچ دینــی بــا عقــل
مخالــف نیســت .اینهــا بــا هــم آشــتی دارنــد.
همــه ادیــان یــک حــرف دارنــد و همــه ادیــان
بــا عقــل ســر و کار دارنــد .هــر مؤمــن بــه هــر
دینــی -مثــل هــر آدم عاقــل دیگــر -از دینــداری
هــدف دارد .عقــل هــم هــدف را تعییــن میکنــد
و هــم معیــار هدفهــا را میشناســد .مــا یــک
ســری هــدف داریــم و یــک ســری معیــار بــرای
هدفهــا .خواهــش میکنــم بــه تفــاوت ایــن
دو توجــه کنیــد .یــک وقــت ســراغ هــدف مــی
رویــم و یــک وقــت بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه
ایــن هــدف بــا آن هــدف چــه تفاوتــی دارد؛
اینهــا دو مقولــه مجــزا هســتند .عقــل هــم ســراغ
هــدف م ـیرود و هــم معیــار ایــن هــدف را از
آن هــدف تعییــن میکنــد .مــا بایــد همــه ادیــان
را بشناســیم ،ســپس بــا عقــل ســالم ببینیــم کــه
هــدف و معیــار ادیــان چــه بــوده .بحــث مــا در
اینجــا ادیــان توحیــدی اســت .بــه نظــر مــن همه
ادیــان توحیــدی انــد .اگر دینــی احیانـ ًا از توحید
خــارج شــد منحــرف شــده .مســیحیت و یهــود و
اســام و زرتشــت کــه حتمــ ًا توحیدیانــد.
آقــای موبــد مــن یــک چیــز هــم از طــرف شــما
بگویــم .بعضیهــا کــه دینشــناس نیســتند
میگوینــد زرتشــت ،ثنویــت یــا دوگانــه اســت.
دوگانــه نبــوده .یــزدان و اهرمــن مثــل شــیطان و
فرشــته اســت .در اســام هــم فرشــته و شــیطان
دو چیــز هســتند .امــا خــدای آییــن زرتشــت
اهــورا مــزدا بــوده .اهــورا مــزدا یکــی اســت.
در آییــن یهــود ،حضــرت موســی در کــوه طــور
بــا خــدای یگانــه صحبــت کــرده .در آییــن
مســیح ،منظــور از «اب ،ابــن ،روح ،القــدس»
ســه تجلــی اســت .اگــر اشــتباه میکنــم جنــاب
کشــیش حرفــم را اصــاح کننــد .مــا یــک شــاعر
عــارف فارســی زبــان بــه نــام هاتــف اصفهانــی
داریــم کــه میگویــد اینهــا ســه جلــوه از یــک
حقیقتانــد.

سه نگردد بریشم ار او را
پرنیان خوانی و حریر و پرند
حریــر و پرنــد و پرنیــان بــه معنــی ابریشــم
هســتند .هــر ســه لغــت بــه یــک معنــی هســتند.
ما در این گفتگو که از یک سو
شد ز ناقوس این ترانه بلند
که یکی هست و هیچ نیست جزاو
وحده ال اله اال هو
ایــن توحیــد اســت .زرتشــت هــم توحیــدی
اســت .ثنویــت را بــه آنهــا نســبت ندهیــد،
اینهــا یگانهپرســتاند .حضــرت موســی هــم
بــا خــدای یگانــه صحبــت کــرده .اســام هــم
بــه وحدانیــت دعــوت کــرده .ال الــه اال هــو و
ال الــه اال اهلل کلمــه توحیــد اســت .بــا توحیــد
همــه ادیــان بــا هــم آشــتی میکننــد .حتــی بــا
کافــر هــم اگــر صحبــت کنیــد میبیننــد کــه
آنهــا هــم بــه دنبــال چیــزی میگشــتند ولــی
مصداقـ ًا اشــتباه کردنــد .شــما بایــد کتــاب هنــدو
را بخوانیــد .دقیقتریــن مســائل توحیــدی در
ایــن کتــاب اســت؛ توحیــد خالــص و وحدانــی.
اینهــا چــون نتوانســتند وحدانیــت را بفهمنــد،
آمدنــد و آن را در یــک ســمبل خالصــه کردنــد
و بتپرســت شــدند .حتــی مــا هــم گاهــی از
همیــن کارهــا میکنیــم ،بــه یــک درخــت دخیــل
میبندیــم! اینهــا بــه خاطــر تخیــل بشــر اســت.
درک وحــدت خیلــی ســخت اســت .انســان
کثرتگراســت و بعــد گرفتــار همیــن خیــاالت
و اوهــام میشــود .خیلــی از جنگهایــی کــه
االن در دنیــا هســت مذهبــی اســت؛ نــه تنهــا
بیــن ادیــان ،بلکــه گاهــی در درون یــک دیــن.
مثـ ً
ا در مســیحیت ،بیــن ارتدوکــس و کاتولیــک
و پروتســتان یــا در اســام ،بیــن شــیعه و ســنی.
بنابرایــن اگــر بتوانیــم ســطح عقالنیــت خودمــان
را بــاال ببریــم میتوانیــم بــه بســیاری از ایــن
نــزاع هــا خاتمــهدهیــم .ناصرخســرو قبادیانــی
یــک شــاعر ایرانــی مســلمان اســت .مــن یــک
بیــت از اشــعار او را میخوانــم و تمــام میکنــم.
آنان پیامبران و رفیقاناند
تو دشمنی به بیهده ترسا را.
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اســتاد خســروپناه :قــرار بــر ایــن بــود کــه از
ســخنان اســقف اعظــم جنــاب سرکیســیان ،خلیفــه
ارامنــه تهــران ،بهرهمنــد شــویم امــا ظاهــرا ً مانــع
و مشــکلی برایشــان پیــش آمــد و نتوانســتیم از
ایشــان اســتفاده کنیــم .آقــای کشــیش نرسیســیان
از طــرف جنــاب اســقف تشــریف آوردنــد و از
ایشــان اســتفاده خواهیــم کــرد و مفهــوم حکمــت
از منظــر مســیحیت ارامنــه توضیــح داده میشــود
اجــازه دهیــد مــن بــه طــور مختصــر عالیجنــاب
سرکیســیان را معرفــی کنــم .ایشــان اســقف

اعظــم خلیفهگــری ایــران هســتند و در ســال
 1946در ســوریه بــه دنیــا آمدنــد و در رشــته
ادبیــات عــرب و فلســفه اســامی در لبنــان فــارغ
التحصیــل شــدند .همچنیــن از دانشــگاه بیرمنــگام
انگلیــس هــم کارشناســی ارشــد خــود را گرفتنــد.
امــروز از حضــور ایشــان محــروم شــدیم .مــن در
نشســتهای مختلفــی کــه در ســازمان فرهنــگ
و ارتباطــات اســامی تشــکیل میشــود ســخنان
ایشــان را گــوش دادهام .انصاف ـ ًا حکیمانــه ســخن
میگوینــد.

از آقــای نرسیســیان دعــوت میکنیــم  از طــرف
ایشــان ســخنرانی کننــد .آقــای نرسیســیان کشــیش
خلیفهگــری ارامنــه تهــران هســتند .از محضــر
ایشــان دعــوت میکنیــم مفهــوم حکمــت را از
دیــدگاه مســیحیت بــا بیــان خــود ارائــه کننــد.
بــا عــرض ســام .جنــاب اســقف چــون در
شــورای خلیفــه گــری ارامنــه تهــران جلســه
خاصــی داشــتند از شــما پــوزش طلبیدنــد و بــه
همــه شــما ســام رســاندند و بــرای همــه حضــار
آرزوی موفقیــت کردنــد.

کشیش گریگوری نرسیسیان :
انســان فطرتـ ًا موجــودی ارزشبــاور و ارزشمحور
اســت .همــه مــا بــر اســاس ارزشهایــی خــاص
زندگــی خــود را ســمت و ســو میدهیــم .همچــو
خورشــید کــه در منظومــه مــا محــور حرکــت
اجســام ســماوی اســت ،ارزشهــا جهتدهنــده
راه و طریقــی اســت کــه در زندگــی در پیــش
میگیریــم و بــرای تحقــق آنهــا تمــام تالشمــان
را هزینــه میکنیــم .بــرای عــده بســیاری ،ایــن
محوریــت ،خواســت خــود و یــا دیگــران اســت.
مــا یــا بــرای خــود زندگــی میکنیــم و یــا بــرای
دیگــران .اگــر کســی را بیابیــم کــه اینگونــه
نیســت ،او را فــردی فاقــد هــدف و ارزش قلمــداد
میکنیــم .امــا کالم خــدا بــه روشــنی بیــان
میکنــد کــه شــخص حکیــم کســی اســت کــه
محــور ارزشهایــش نــه خــود و نــه دیگــران،
بلکــه خداســت .چنیــن شــخصی ممکــن اســت
فاقــد هــر نــوع تحصیــات دانشــگاهی باشــد امــا
زندگــی خــود را بــر مبنــای انجــام خواســت خــدا
بنــا میکنــد و میکوشــد اهــداف الهــی را در
هــر آنچــه میاندیشــد و بــه عمــل در مــیآورد
بــه اجــرا درآورد .بدیــن ســبب کالم خــدا «تــرس
خــدا» را آغــاز حکمــت میدانــد( .امثــال ســلیمان،
بــاب  ،1آیــه .)7
واژه تــرس ،ترســیمدهنده حالتــی خــاص اســت.
وقتــی از چیــزی میترســیم ،حالتــی خــاص از

حیــات را بــه نمایــش میگذاریــم .از ایــن رو
حکمــت ،امــری فراتــر از آگاهــی صــرف اســت و
ـرف حالــت و وضعیــت مــا در برابــر خداســت.
معـ ّ
حکمــت فراتــر از بهــره هوشــی و تواناییهــای
ذهنــی و انتزاعــی اســت .حکمــت بســی باالتــر از
انجــام تکالیــف درســی اســت .میتــوان آن را بــه
ســفری تشــبیه کــرد کــه در آن دگرگونــی ارزشها
بــا محوریــت خــدا رخ میدهــد .میتــوان آن را
جســتجویی نامیــد بــرای هــر چــه عمیــق درک
کــردن رازهــای هســتی و حیــات.
در کالم خــدا بــا دو منبــع مهــم بــرای کســب
حکمــت آشــنا میشــویم .یکــی را میتــوان
منبــع مکتــوب نامیــد .مطالعــه تــوأم بــا تعمــق
کالم خــدا ،مــا را بــه طــور قطــع بــه ســرزمین
حکمــت و خداترســی میبــرد .امــا کالم خــدا بــه
منبــع دیگــری نیــز اشــاره میکنــد و آن تعمــق
در مشــاهدات و تجربیــات اســت .شــاید بتــوان
ایــن منبــع حکمتانــدوزی را منبــع شــفاهی
نامیــد .بایــد جــدا از مطالعــه ،بــه جهــان پیرامــون
و زندگــی خودمــان نیــز نگاهــی عمیــق داشــته
باشــیم .بایــد بــه آفرینــش و ســفر زندگــی بــا
حالــت تــرس نظــر انداخــت و بــه راز آفرینــش
و حیــات اندیشــید ،چــرا کــه هــر دوی آنــان در
الیحههــای تحتانــی حــاوی معانــی عمیقانــد.
حکمــت در کالم خــدا بــه هیــچ وجــه مختــص
دانشــجویان دانشــگاهها نیســت ،بلکــه بــه طــرز
باورنکردنــی در دســترس همــگان اســت .حکمــت
بــه جــای انزواطلبــی بــر کوچههــا و میدانهــای
عمومــی ،همــه را فــرا میخوانــد (امثــال ســلیمان،
بــاب 1آیــه  20الــی .)21
در ازل ،کلمــه بــود .کلمــه بــا خــدا بــود و کلمــه
خــدا بــود .از ازل کلمــه بــا خــدا بــود .همــه چیــز
بــه واســطه او هســتی یافــت و بــدون او چیــزی
آفریــده نشــد .حیــات از او بــه وجــود آمــد و
آن حیــات ،نــور آدمیــان بــود .نــور در تاریکــی
میتابــد و تاریکــی هرگــز بــر آن چیــره نشــده
اســت .آن نــور واقعــی کــه همــه آدمیــان را نورانــی
میکنــد ،در حــال آمــدن بــود .پــس کلمــه ،انســان
شــد ،جســم پوشــید و در میــان مــا ســاکن شــد
و جاللــش را دیدیــم .شــکوه و جاللــی شایســته
فرزنــد یگانــه پــدر و پــر از فیــض و راســتی
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(انجیــل بــه قــول یوحنــا ،آیــات  1الــی ).18
ِ
صــورت
پولــس رســول میگویــد کــه مســیح
خــدای نادیــده اســت .او کلمــهای را در متــن
یونانــی اســتفاده میکنــد کــه توســط آن کلمــه
«خــدا بــود ِن» او را بــرای مــا معنــی میکنــد .او
آن کلمــه را « »Eikonمینامــد کــه ترجمــه دقیــق
آن صــورت و یــا چهــره اســت .صــورت ،هــر آن
چیــزی کــه در خداونــد اســت را نشــان میدهــد

آیــات اول تــا چهــارم -حکمــت همــان کلمــه
خداســت کــه در آغــوش پــدر اســت و از ماهیــت
اوســت و معمــار و آفریننــده ایــن جهــان اســت.
در کتــاب حکمــت ســلیمان بــاب هفتــم آیــه
بیســت و ششــم ،کلمــه  Eikonبــه معنــای
حکمــت خداونــد بــه کار رفتــه اســت .پولــس
رســول خطــاب بــه یهودیــان میگویــد «شــما
در تمــام طــول زندگــی خــود در مــورد حکمــت

و چــون عیســی آشــکارکننده تمــام جوانــب
خــدای پــدر میباشــد ،تنهــا او میتوانــد تجســد
مکاشــفه کامــل خــدای پــدر باشــد .مســیح،
خــدای پــدر را آن قــدر واضــح نمایــان میکنــد
کــه انســان میتوانــد او را بشناســد و ماهیــت او
را درک نمایــد.
در کتــاب مقــدس ،ترجمــه هفتــاد در کتــب
حکمــت ،امثــال و حکمــت ســلیمان نبــی شــاهد
حضــور حکمــت خداونــد میباشــیم کــه دارای
همــان صفــت الهــی اســت .از ازل ایــن حکمت در
خداونــد بــوده و خداونــد بــا آن جهــان را آفریــده
اســت .طبــق انجیــل بــه قــول یوحنــا -بــاب اول

خداونــد تفکــر نمــوده و نوشــتهاید؛ حکمتــی کــه
همســن خداونــد بــوده و بــه انســانها حکمــت
میبخشــد» .پولــس رســول میگویــد «بــه
عیســی مســیح نــگاه کنیــد .او نــه تنهــا ظاهرکننــده
خداســت ،بلکــه انســان را نیــز آنطــور کــه بایــد
میبــود نشــان میدهــد» .بــه عبــارت دیگــر
عیســی مســیح خــدا را بــه طــور کامــل و انســان
را نیــز بــه طــور کامــل آنطــور کــه بایــد میبــود
نمایــان میکنــد .بــه ایــن علــت اســت کــه اگــر
بخواهیــم بدانیــم خداونــد کیســت و چگونــه
اســت و شــباهتی را کــه خداونــد در هنــگام
آفرینــش بــه انســان داده بــود بــه چــه معناســت

درک میکنیــم ،بایــد در عیســی تأمــل کنیــم.
پولــس رســول در متــن رســاله خــود بــه کولســیان
کلمــهای جالــب بــه کار میبــرد .او میگویــد
عیســی مســیح  pleromaخداونــد اســت و ایــن
بــه معنــای پُــری میباشــد .عیســی طــرح یــا
خالصـهای از خداونــد نیســت .در شــخص مســیح
همــه چیــز در مــورد خداونــد توضیــح داده شــده
اســت .او مکاشــفه کامــل خداونــد اســت.
در بــاب هفتــم کتــاب حکمــت میتــوان
آشــکارا حضــور کلمــه خــدا و روح خــدا را کــه
بعضــی اوقــات هــر دو حکمــت خداونــد نامیــده
میشــوند مشــاهده نمــود.
در کتــاب «تفســیر حکمــت ســلیمان نبــی» اثــر
نرســس المبرونــی ،مــا میتوانیــم ببینیــم کــه
چگونــه «روح القــدس» و کلمــه «خــدا» ،حکمــت
خداونــد نامیــده میشــوند .المبرونــی در تفســیر
میگویــد «روح ناطــق ،بــر خداونــد ســاکن
اســت .او وجــود اســت و قبــل از هــر چیــز .بــی
دلیــل اســت .ابتدایــی نداشــته و آفریــده نشــده
اســت .عقــل مــا او را درک نمیکنــد ،زیــرا او
باالتــر از فکــر و ذهــن ماســت» .ایــن راز بــا
تنگیــری کلمــه «خداونــد» آشــکار میشــود.
در خــدای مجسمشــده ،یعنــی مســیح ،تمامــی
روح القــدس ســاکن اســت .یوحنــای رســول
در مــورد او میگویــد «قبــل از هــر چیــز کلمــه
بــود ،کلمــه نــزد خــدا بــود و کلمــه خــدا بــود.
همــه چیــز بــه واســطه او آفریــده شــد و بــدون
او چیــزی یافــت نشــد» .بدیــن ترتیــب یوحنــای
رســول ماهیــت بــی ابتــدای خــدا را ابتــدای هــر
چیــز میخوانــد و ســلیمان نبــی در اینجــا خــدا را
«وجــود» میخوانــد .خــود خداونــد اســت کــه بــه
موســی میگویــد «هســتم آن کــه هســتم» .ابتــدا
و وجــود یکیانــد ،زیــرا آنکــه هســتم اســت ،او
همــان واجبالوجــود اســت و ابتــدای آنهاســت.
آنهــا کــه بــدون ابتــدا از او صــادر شــدند همــان
روح کــه در خــدای پــدر اســت ،همانگونــه نیــز
کامــ ً
ا در وجــود پســر ســاکن اســت.
عیســی مســیح میگویــد «آنچــه کــه مــال توســت
مــال مــن اســت و آنچــه کــه مــال مــن اســت
مــال توســت»  .المبرونــی میافزایــد هنگامــیکــه
ســخن از نخســت زاده خداونــد بــه میــان میآیــد،
فکــر نکــن کــه ایــن امــری مــادی اســت و بــدان

کــه ذهــن مــا در مــورد همماهیــت بــودن روح
القــدس بــا کلمــه و خــدای پــدر قضــاوت میکنــد
کــه از خداونــد و بــا خداونــد میباشــد .امــا
کلمــه را بــه آن علــت کــه از همــان طبیعــت پــدر
اســت فرزنــد خــدا مینامنــد .امــا تولــد کلمــه و
یــا صــادر شــدن روحالقــدس از خداونــد امــری
بــرای ذهــن و درک ماســت.
همانطــور کــه یوحنــای رســول میگویــد
کــه کلمــه نــزد خــدا بــود ،بــه همــان ترتیــب
نیــز میگویــد کــه روح القــدس از پــدر صــادر
میشــود .زیــرا صــدور همــان تولــد و تولــد
همــان صــدور اســت .همانطــور کــه یوحنــای
رســول کلمــه متجســد را نخســت زاده میخوانــد
و میگویــد از آغــوش پــدر برخاســته اســت،
ســلیمان نبــی نیــز در اینجــا در مــورد روح القــدس
میگویــد کــه از خــدای پــدر برمیخیــزد .ولــی
در مــورد روح میگویــد «روح کثیرالهدایاســت.
زیــرا کــه روحالقــدس عطایــای روحانــی را
میبخشــاید .لطیــف اســت ،زیــرا از کســانی کــه
عطایــا را بــه آنهــا میبخشــد پنهــان اســت .او
عطایــای نبــوت ،شــقا ،ســخن گفتــن بــه زبانهــای
ناآشــنا و غیــره را بــه انســانها میبخشــد.
طبــق گفتــه پولــس رســول «عطایــا بســیارند امــا
روح یکــی اســت» .روح القــدس ســهل الحرکــت
اســت و بخشــنده گناهــان .روحالقــدس بــر
مؤمنیــن بــه مســیح ســاکن شــده و گناهــان را
بخشــیده و تســلی میدهــد .مســیح میگویــد
«در نــزد شــما ســاکن خواهــد شــد و بــا شــما
خواهــد مانــد» .او بــا ســکنی گزیــدن در مــا گنــاه
مــا را محکــوم میکنــد و مــا را بــه ســوی توبــه
هدایــت کــرده و بعــد از ابــراز توبــه و ندامــت،
بخشــش میدهــد .او بینــای مطلــق اســت .چیــزی
از او پوشــیده نیســت.
همانطــور کــه یوحنــای رســول میگویــد
شــخصیت کلمــه «خــدا» بــا خــدا همماهیــت
و نــزد اوســت .بــه همــان صــورت نیــز پولــس
رســول او را «نــور جــال خــدا و صــورت خــدای
نادیــده» میگویــد .بــه همیــن ترتیــب ســلیمان
نبــی ،روح القــدس را کــه همجــال بــا پســر
و ماننــد پســر ،همماهیــت بــا پــدر میدانــد
«نــور جــال خــدا» میدانــد .میبینیــم کــه روح
القــدس نیــز بــا همــان نــام کلمــه ،یعنــی نــور و
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جــال خوانــده میشــود .زیــرا همانطــور کــه
اشــعه نــور از خورشــید ســاطع میشــود ،او نیــز
از وجــود بــی ابتــدای خداونــد صــادر میشــود و
ایــن مطابــق بــا همــان گفتــه مســیح اســت« :روح
القــدس کــه از پــدر برمیخیــزد» .روح القــدس
کــه از پــدر برمیخیــزد ،موجــودات زمینــی و
آســمانی را منــور میگردانــد .همانطــور کــه
نــور خورشــید مــا انســانها را منــور میگردانــد
و پــی بــه حقیقــت میبریــم .رســول ،کلمــه را
نــور جــال پــدر مینامــد و ســلیمان نبــی بــا بــه
کار بــردن عبــارت «طلــوع جــال» ،قــادر مطلــق
را بــرای روح القــدس بــه کار میبــرد .بدیــن
ترتیــب درک میکنیــم کــه «روح القــدس» و
«کلمــه» همجــال و همماهیــت بــا یکدیگــر و
همچنیــن همماهیــت بــا خــدای پــدر هســتند و
بــه طــور برابــر ،دارای الوهیــت کامــل هســتند.
خداونــد کــه از طریــق رســول خــود ،کلمــه خــود
را نــور و جــال خــود نامیــد ،همــان را صــورت
نامیــد تــا نشــان دهــد همــان کــه از ماهیــت
اوســت ،صــورت شــخص خداســت .در صــورت
خــدا بــود ِن مســیح ،شــخصیت الهــی را بــه ثبــوت
میرســاند و بــر حســب منشــأ ،همماهیــت بــودن
بــا خــدا را بــه اثبــات میرســاند.
پولــس رســول شــهادت میدهــد کــه در آخــر
زمانهــا کــه همــان کلمــه «خــدا جســم پوشــید»
و بــدون آنکــه از خــدای پــدر جــدا شــود ،بــه
صورتــی کــه فراتــر از ذهــن و کالم انســانی اســت
و بــا ذهــن انســان تفحــص نمیشــود ،در رحــم
مریــم جــای گرفــت و خــون او را با طبیعــت الهی
خــود آمیخــت و بــرای خــود بدنــی تهیــه نمــود
و بــه طــور واقعــی و بــه عنــوان خــدای کامــل و
انســان کامــل متولــد شــد؛ طــوری کــه نه انســانیت
او تأثیــری بــر الهویــت بگــذارد و چیــزی از آن کم
شــود ،و نــه الهویتــش بــر انســانیتش تأثیــر گــذارد.
او خــدای کامــل و انســان کامــل اســت.
در آخــر زمانهــا مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه
توســط چهــار انجیــل و چهــار دری کــه بــه
طــرف خداونــد گشــوده میشــود حکمــت الهــی،
واقعیــت خــود را بــر انســان آشــکار میکنــد
و همانطــور کــه کتــاب «حکمــت ســلیمان
نبــی» میگویــد از همــان آغــاز -چــه در زمــان
حضــرت موســی و چــه در زمــان همــه پیامبــران-

رهبــر و هدایــت کننــده انســان بــوده اســت .تــا
اینکــه ظهــور حکمــت بــه کمــال خــود میرســد
و همانطــور کــه گفتــه شــد امــروز نیــز روح
القــدس در وجــود مؤمنیــن ســاکن اســت و ادامــه
دهنــده کار حکمــت الهــی یــا عیســی مســیح در
میــان مؤمنیــن اســت.
اســتاد خســروپناه :متشــکریم از جنــاب کشــیش
نرسیســیان کــه بحــث خودشــان را ارائــه کردنــد
و از واژه حکمــت و ارتبــاط آن بــا کلمــه را از
متــون مســیحیت توضیــح دادنــد .تشــکر میکنیــم
از ایشــان و از همــه هموطنــان مســیحیمان
کــه همیشــه در ایــن کشــور جــزء خدمتگــزاران
و انســانهای وارســته و مفیــد بودنــد .در دوران
دفــاع مقــدس ایــن عزیــزان شــهید دادنــد .همیــن
خیابانــی کــه مؤسســه در آن قــرار دارد خیابــان
شــهید آراکلیــان ،از هموطنــان مســیحی ماســت.
یــاد ایشــان را هــم گرامــی میداریــم .جنــاب
آقــای نرسیســیان فرمودنــد دو منبــع حکمتســاز
از نظــر مســیحیت وجــود دارد :یــک منبــع کتبــی و
یــک منبــع شــفاهی .منبــع کتبــی کالم خداســت و
منبــع شــفاهی هــم عالــم طبیعــت اســت کــه بایــد
بــا تعمــق در مشــاهدات بــه حکمــت شــفاهی
دســت یافــت .برداشــتی کــه مــن از مقالــهای
کــه ارائــه شــد کــردم ایــن اســت کــه ایشــان
بیــن حکمــت و کلمــه پیونــد دادنــد .یعنــی بیــن
منبــع حکمتســاز و حکمــت تفــاوت هســت.
منبــع حکمتســاز عبــارت اســت از کالم خــدا
(منبــع مکتــوب) و تعمــق در مشــاهدات عالــم.
امــا خــود حکمــت ،کلمــه اســت و کلمــه ،عیســی
مســیح اســت .کلمــه از ازل بــا خداونــد بــوده
و صــورت خــدای نادیــده اســت .درواقــع بیــن
کلمــه و حکمــت پیونــد وثیقــی برقــرار کردنــد.
مــا در قــرآن هــم تعبیــر کلمــه را داریــم کــه
ْ َ
ــت
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ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
الد ْنیــا َو الْخــرةَ
ْ
َ
ال َمســیح عیســی ابــن مریــم وجیهــا ِفــی
ِ ِ
ـن ْال ُم َق َّربیـ َ
َو مـ َ
ـن» .یعنــی خداونــد در قــرآن عیســی
ِ
مســیح را بــا کلمــه یــاد کــرده .اینکــه عیســی
مســیح ،کلمــه اســت از مشــترکات بیــن اســام
و مســیحیت اســت .و نکتــهای کــه بــرای مــن
تازگــی داشــت ایــن اســت کــه یــک تــرادف بیــن
حکمــت و کلمــه ایجــاد شــد.

مفهوم حکمت در دین
مسیحیت

اسقف مارنرسای بنیامین موانه
اسقف کلیسای شرق آشوری ایران

دکتــر خســروپناه :جنــاب اســقف آقــای مارنرســای
بنیامیــن از کلیســای شــرق آشــوری ایــران .الحمــدهلل
هموطنــان مســیحی مــا ،هــم آشــوریان هســتند ،هــم
ارامنــه و هــم مســیحیان واتیــکان .مــا عالقه داشــتیم از
مســیحیان آشــوری هــم دعــوت کنیــم و دیــدگاه ایــن
عزیــزان را دربــاره حکمــت بشــنویم .میدانیــد کــه
آشــوریان از قدیمیتریــن اقــوام غیرایرانــی هســتند
کــه از حــدود  2000ســال پیــش و بعــد از اینکــه
امپراتــوری آشــور در بینالنحریــن (عــراق کنونــی)
فــرو پاشــید بــه وســیله پادشــاهان هخامنشــی بــه

ایــران آمدنــد  و در حواشــی جنــوب ایــران اقامــت
داشــتند .االن ایــن ملیــت هــم در جنــوب ایــران،
هــم در تهــران و هــم در ارومیــه حضــور دارد .غیــر
از ایــران در آمریــکا ،عــراق و بعضــی کشــورهای
اروپایــی هــم هســتند .قاعدتــ ًا در بــاب حکمــت و
تعقــل فرمایشــاتی دارنــد کــه اســتفاده میکنیــم .البتــه
اســاتید آنچــه مــد نظرشــان هســت بیــان میکننــد.
مــا خیلــی عالقمندیــم کــه از منظــر دیــن و مذهــب
عزیــزان ،هــم چیســتی حکمــت را بدانیــم و هــم
اگــر تفاوتــی بــا تعقــل یــا علــم دارد بفرماینــد .اســتاد
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دینانــی توضیــح دادنــد کــه حکمــت
دســتاورد تعقــل اســت و علــم بــا طبیعــت
و زمــان و مــکان ســر و کار دارد .مــن بــه
فرمایشــات ایشــان ایــن نکتــه را هــم بیفزایــم
کــه عالِــم اگــر بــا مبانــی حکمــی طبیعتشناســی
کنــد ،طبیعتشناســی او هــم دســتاورد حکمــت
اســت .اســتاد محقــق دامــاد هــم توضیــح دادنــد کــه
تعقــل و حکمــت یــک حقیقتانــد و تفاوتــی میــان
آنهــا نیســت .اســتاد عزیــز از مســیحیت ارامنــه هــم
پیونــد حکمــت و کلمــه را توضیــح دادنــد .حــاال
از کشــیش عزیزمــان جنــاب آقــای بنیامیــن دعــوت
میکنیــم مفهــوم حکمــت را در مســیحیت از نــگاه
آشــوریان توضیــح دهنــد و اگــر مایــل بودنــد تفــاوت
آن را بــا تعقــل و علــم هــم بیــان کننــد.
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اسقف مارنرسای بنیامین موانه:
در آغــاز ،ســام عــرض میکنــم خدمــت همــه
شــما عزیــزان ،ســروران گرامــی ،دانشــمندان عزیــز
و روز جهانــی فلســفه را خدمــت همــه دانشــمندان و
دانشــجویان عزیــز تبریــک عــرض میکنــم.
مــا آشــوری مســیحی هســتیم .آشــوریان از اقــوام
ایرانیاالصــل هســتند .مــا تقریب ـ ًا  4000ســال اســت
در ایــران هســتیم و در قــرن اول میــادی مســیحیت را
توســط حواریــون مســیح (تومــای رســول ،مــارادی،
مــاری) پذیرفتیــم .کلیســای حضــرت مریــم ارومیــه
کــه قدمــت آن بــه  2000ســال پیــش برمیگــردد
اثباتــی بــر ایــن ادعــای بنــده حقیــر اســت .هــر وقــت
ارومیــه تشــریف بردیــد مــا پذیــرای شــما خواهیــم
بــود .کلیســای بســیار قدیمــی ،زیبــا و روحانــی
اســت .بــه غیــر از ایــن کلیســا ،تقریبــ ًا   80بــاب
کلیســا در شــهر ارومیــه و حومــه شــهر وجــود دارد.
تشــکر میکنــم از جنــاب آقــای دکتــر خســروپناه
بــرای دعــوت بنــده حقیــر کــه بتوانــم مطالبــی را از
دیــدگاه مســیحیت خدمتتــان عنــوان کنــم.
مطمئنــ ًا اشــتراکاتی در عرایــض بنــده و فرمایشــات
جنــاب کشــیش وجــود دارد .همچنیــن مطمئنــ ًا
اشــتراکاتی بیــن عرایــض بنــده و فرمایشــات
ســخنران کلیمــی هــم خواهــد بــود؛ بــه دلیــل
اینکــه کتــاب مقــدس یکــی اســت و مــا
مســیحیان کلیســای شــرق آشــوری از دو منبع
اصلــی پیــروی میکنیــم :عهــد عتیــق و

عهــد جدیــد .هــر دو کتــاب بــرای مــا
پذیرفتهشــده هســتند .از کتــاب پیدایــش
تــا کتــاب مکاشــفه یوحنــای رســول .بنابراین
عرایــض بنــده در خصــوص ایــن دو کتــاب
بــزرگ  -عهــد عتیــق و عهــد جدیــد  -خواهــد
بــود و امیــدوارم کــه مفیــد واقــع شــوند.
از یــک آیــه شــروع میکنــم .آمــوزهای اســت از
پولُــس رســول بــه شاگردشــان ،تیموتائــوس ،بــاب
 3آیــه   15کــه ارتبــاط نزدیکــی بیــن ایــن آیــه و
حکمــت وجــود دارد .پولُــس رســول بــه ایــن شــیوه
بــه شــاگرد خودشــان یــاد میدهنــد« :اینکــه از
طفولیــت ،کتــب مقدســه را دانســتهای کــه میتوانــد
تــو را حکمــت آمــوزد بــرای نجــات بــه وســیله
ایمانــی کــه بــر مســیح عیســی اســت» .آن چیــزی
کــه مــا از ایــن آیــه دریافــت میکنیــم ایــن اســت
کــه -پولُــس رســول کــه در آغــاز ،قاتــل و دشــمن
مســیحیان اولیــه بــود ،بعــد از آن ،از پیــروان مســیح
و نویســنده تعــدادی از کتــب عهــد جدیــد شــدند و
همچنیــن بــه معمــار کلیســا ملقــب شــدند  -ایشــان
در ایــن آیــه بــه شــاگرد خودشــان تیموتائــوس و
همچنیــن بــه مــا ،ایــن آمــوزه را دارنــد کــه اگــر
بخواهــی حکمــت بیامــوزی بایــد از کتــاب مقــدس
یــاد بگیــری .یعنــی حکمــت امــری اســت کــه از
خداونــد بــرای بشــر نــازل میشــود و خداونــد
عطاکننــده حکمــت بشــری اســت .مــن بــا ایــن آیــه
ســیری در کتــب مقــدس عهــد عتیــق و عهــد جدیــد
خواهــم داشــت.
اگــر در عهــد عتیــق نظــری بیافکنیــم اشــخاص ،انبیــاء
و قهرمانــان ایمانــیای هســتند کــه اســامی آنهــا بــه
عنــوان حکیمــان دانســته شــده اســت .بــه عنــوان
مثــال از یعقــوب و یوســف پیامبــر نــام بــرده شــده
کــه حکیــم بودنــد .در کتــاب پیدایــش ،اولیــن کتــاب
از عهــد عتیــق ،در فصــل  41آیــه  39نوشــته شــده
«و فرعــون بــه یوســف گفــت چــون کــه خــدا کل
ایــن امــور را بــر تــو کشــف کــرده اســت کســی ماننــد
تــو بصیــر و حکیــم نیســت» .یعنــی یوســف پیامبــر
حکیــم دانســته شــده اســت چــون ایــن وظیفــه
و رســالت از طــرف خداونــد بــه او محــول
شــده بــود .همچنیــن در ادامــه عهــد عتیــق
از شــخص دیگــری بــه نــام یتــرون کــه
پــدر زن موســی بــود در کتــاب خــروج،

بــاب  18آیــه  19نــام بــرده شــده «اکنــون ســخن مــرا
بشــنو .تــو را پنــد میدهــم و خــدا بــا تــو بــود و تــو
بــرای قــوم بــه حضــور خــدا بــاش و امــور ایشــان را
نــزد خــدا عرضــه دار» .تفســیر بنــده حقیــر از ایــن
آیــه ایــن اســت کــه اگــر ارتبــاط بــا خداونــد برقــرار
باشــد خــدا میتوانــد ایــن حکمــت را بــه بنــده خــود
عرضــه بــدارد.
در عهــد عتیــق ،کتــاب مزامیــر داود نبــی از اهمیــت
خاصــی بــرای مــا مســیحیان برخــوردار اســت .مــا
مســیحیان کلیســای شــرق و بســیاری از کلیســاها
در نمازهــا ،مراســم و دعاهــای خــود اولیــن آیاتــی
کــه میخوانیــم ،آیاتــی از کتــاب مزامیــر داود نبــی
اســت .مزامیــر داود نبــی مملــو از نصایــح حکیمانــه
و بســیاری از پندهــای الهــی اســت .در کتــاب اول
ســموئیل بــاب  16آیــه  18ایــن طــور نوشــته شــده« :و
یکــی از خادمانــش درجــا بــه وی گفــت اینکــه پســر
یسـ ِ
ـای –داود -بیــت لحمــی را دیــدم کــه بــه نواختــن
ّ
ماهــر و صاحــب شــجاعت و مــرد جنگآزمــوده
و فصیحزبــان و شــخصی نیکوصــورت اســت و
خداونــد بــا وی میباشــد» .داود بــه ایــن علــت کــه
خداونــد بــا وی بــود بــه عنــوان یــک حکیــم در کتاب
عهــد عتیــق دانســته شــده اســت .همچنیــن در ســایر
قســمتهای کتــاب عهــد عتیــق ،امثــال ســلیمان ،کــه
کتابــی مملــو از نصایــح حکیمانــه اســت ،را مطالعــه
میکنیــم .مــن بــه همــه دوســتان از هــر دینــی توصیــه
میکنــم کــه ایــن کتــاب را مطالعــه کننــد .بــه قــول
اســتاد محقــق دامــاد و اســتاد دینانــی همــه ادیــان را
بایــد شــناخت .مــا بایــد بــا همــه ادیــان  -اعــم از
روحانیــون مســلمان ،مســیحی ،کلیمــی ،زرتشــتی-
در ارتبــاط باشــیم و ایــن جلســاتی کــه شــرکت
میکنیــم مطمئن ـ ًا باعــث آشــنایی بیشــتر بــا همدیگــر
اســت .وقتــی مــا بــا تعالیــم و آموزههــای هــم آشــنا
میشــویم ارتباطمــان بیشــتر و نــوع تعاملمــان هــم
ســازندهتر و مفیدتــر میشــود .بنابرایــن مــن همــه
دوســتان را بــه مطالعــه ایــن دو کتــاب از عهــد عتیــق
 امثــال ســلیمان و کتــاب جامعــه -توصیــه میکنــمکــه کتــب بســیار پندآمــوز ،حکیمانــه و دارای نصایــح
خداونــدی هســتند.
آیــهای کــه جنــاب کشــیش بــه آن اشــاره کردنــد
آیــهای بســیار بســیار مفیــد اســت .فکــر میکنــم
ایشــان از امثــال فرمودنــد ولــی همیــن آیــه در مزامیــر

 111آیــه  10هــم وجــود دارد« .تــرس خداونــد ابتدای
حکمــت اســت» .ایــن تــرس ،تــرس از تاریکــی ،ترس
از حیوانــات یــا تــرس از نوع انســان نیســت؛ تــرس از
خداونــد اســت و تفســیر تــرس از خداونــد این اســت
کــه مــا بایــد خــدا را پرســتش کنیــم ،خــدا را دوســت
داشــته باشــیم و او را در همــه کارهــای خــود اول و
آخــر بدانیــم .وقتــی خداونــد در همــه اعمــال ،ســیره
و زندگــی مــا اول و آخــر باشــد حکمــت خواهیــم
آموخــت و حکیــم خواهیــم شــد.
همچنیــن آیــات دیگــری از امثــال ســلیمان را
خدمــت شــما ایــراد میکنــم .جــا دارد کــه همــه
امثــال را بخوانــم ولــی ایــن را بــر عهــده خــود شــما
میگــذارم تــا در منــزل مطالعــه کنیــد .مــن چنــد
آیــه از ایــن کتــاب بســیار مفیــد را بــرای زینــت دادن
بــه ایــن مجلــس انتخــاب کــردهام .از امثــال بــاب 8
آیــه  11اینطــور مــی خوانیــم «زیــرا کــه حکمــت از
لعلهــا بهتــر اســت و جمیــع نفایــس را بــه او برابــر
نتــوان کــرد» .ایــن تعبیــری اســت کــه ســلیمان نبــی از
حکمــت دارد و حکمــت را بســیار واالتــر از لعلهــا
و مرواریدهــا بــه مــا معرفــی میکنــد .همچنیــن در
آیــهای دیگــر از امثــال ســلیمان ،بــاب  16آیــه 16
ایــن طــور میخوانیــم «تحصیــل حکمــت از زر
خالــص چــه بســیار بهتــر اســت و تحصیــل فهــم از
نقــره برگزیدهتــر» .یعنــی حکمــت بســیار باالتــر و
واالتــر از طــا و جواهــرات و ســنگهای قیمتــی
زمینــی اســت .در امثــال ســلیمان بــاز هــم در بــاب
 24آیــه  3ایــن طــور میخوانیــم «خانــه بــه حکمــت
بنــا میشــود و بــا فطانــت اســتوار میگــردد» .ایــن
هــم آیــهای بســیار زیبــا و پندآمــوز و حکیمانــه
اســت بــرای مــا انســانها کــه مــن از امثــال ســلیمان
برگزیــدم.
آیــات بســیار دیگــری در کتــاب امثــال وجــود دارنــد.
کال ایــن کتــاب ،کتابــی پندآمــوز اســت و فصلهــای
اول آن در مــورد حکمــت اســت و در ادامــه کتــاب
هــم در خصــوص حکمــت صحبــت میکنــد.
همچنیــن کتــاب جامعــه کــه کتــاب بعــدی از عهــد
عتیــق اســت در مــورد حکمــت صحبــت میکنــد.
مــوردی هســت کــه مطمئن ـ ًا عزیــزان پیــش از بنــده
هــم صحبــت کردنــد .آیــهای اســت از عهــد عتیــق
کــه مــن خدمــت شــما اشــاره میکنــم از کتــاب
اول تواریــخ ،بــاب  22آیــه  « :12امــا خداونــد تــو را
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فطانــت و فهــم عطــا نمایــد تــا شــریعت یهــوه خــدای
خــود را نــگاه داری» .چــون فرصــت کــم اســت مــن
بــه آیــات دیگــر اشــاره نمیکنــم.
در دنیــای امــروز متأســفانه شــاهد جنگهــا،
نزاعهــا ،درگیریهــا و خونریزیهــای بســیاری در
خاورمیانــه و اطــراف کشــور عزیزمــان ،ایــران ،هســتیم
کــه مطمئن ـ ًا خــاف اراده و رضــای خداونــد اســت.
بــا اینکــه بعضــی ســردمداران کشــورهای اروپایــی و
آمریکایــی ادعــای دانــش و علــم و فرهنــگ و تمــدن
میکننــد ولــی آن چیــز کــه نیــاز بشــر اســت ،حکمــت
خداونــدی اســت .ایــن تفســیر خــود مــن اســت کــه
انســان میتوانــد علــم و دانــش را تحصیــل کنــد و
یــاد بگیــرد؛ ولــی آن چیــزی کــه نیــاز بشــر هســت و
نمیتوانــد کســب کنــد و بایــد از خداونــد بخواهــد
تــا بــه او اعطــا کنــد ،حکمــت اســت .بــه نظــر مــن
حکمــت را بایــد خــدا بــه انســان بدهــد ،حکمــت
را نمیتــوان در جایــی یافــت یــا در کتابــی خوانــد.
خداونــد بایــد حکمــت را بــه مــا عطــا کنــد کــه مــا
بتوانیــم درســت را از غلــط تشــخیص دهیــم.
در زبــان آشــوری از کلمــه حکیــم بــه عنــوان
«خَ ّکیمــا» نــام بــرده شــده .خَ ّکیمــا همــان خاخــام
یهــودی اســت ،یعنــی شــخص دانــا ،عاقــل و حکیــم.
ایــن کلمــه در زبــان آشــوری از معانــی مختلفــی
برخــوردار اســت.
میخواهــم بــه مثالــی از مســیح اشــاره کنــم از
انجیــل متّــی ،بــاب  10آیــه  .16عیســی مســیح 12
حــواری داشــتند« .بــه ایشــان وصیــت کــرد و گفــت
از راه امتهــا نرویــد ودر بلــدی از ســامریان داخــل
مشــوید ،بلکــه نــزد گوســفندان گمشــده اســرائیل
برویــد» در ادامــه ایــن بــاب ،مســیح شــاگردان را
نصیحــت میکنــد «مثــل مــار هوشــیار باشــید و مثــل
کبوتــر پــاک» .بعضیهــا تفســیرهای گوناگونــی از
ایــن آیــه دارنــد ولــی آن چیــزی کــه مســیح بــه مــا
یــاد میدهــد ایــن اســت کــه حکیــم باشــید ،عاقــل
و دانــا باشــید تــا بتوانیــد درســت را از غلــط و گنــاه
را از پاکــی تشــخیص بدهیــد.
عرایــض خــودم را بــا ایــن آیــه از یکــی از رســوالن
مســیح بــه نــام یعقــوب خاتمــه میدهــم .یعقــوب
در کتــاب خــودش در فصــل  3آیــه  13اینطــور بــه
مــا یــاد میدهــد «حکمــت از باالســت .کیســت در
میــان شــما کــه حکیــم و عالــم باشــد؟ پــس اعمــال

خــود را از ســیرت نیکــو بــه تواضــع حکمــت،
ظاهــر بســازید .لکــن اگــر در دل خــود حســد تلــخ
و تعصــب داریــد فخــر مکنیــد و بــه ضــد حــق دروغ
نگوییــد .ایــن حکمــت از بــاال نــازل نمیشــود ،بلکــه
دنیــوی و نفســانی و شــیطانی اســت ،زیــرا هرجایــی
کــه حســد و تعصــب اســت در آنجــا فتنــه و هــر
امــر زشــت موجــود میباشــد .لکــن آن حکمــت
کــه از بــاال و از خداونــد اســت اول طاهــر اســت و
بعــد صلحآمیــز و مالیــم و نصیحتپذیــر و پــر از
رحمــت و میوههــای نیکــو و بیتــردد و بیریــا».
حکمتــی کــه از بــاال میآیــد و از خداونــد اســت
حامــل پیــام صلــح و دوســتی و مــو ّدت و عدالــت
اســت ولــی حکمتــی کــه شــیطانی ،دنیــوی و نفســانی
اســت حامــل پیــام حســد و فتنــه و هــر امــر زشــت
و ناپســندی اســت.
خیلــی خوشــحال شــدم از فرصتــی کــه بــه بنــده
داده شــد .بــار اول بــود کــه توانســتیم در ایــن جمــع
علمــی و محفــل حکیمانــه و فلســفی شــرکت کنیــم
و از فرمایشــات اســاتید گرامــی اســتفاده ببریــم و
بــا چهرههــای دوستداشــتنی شــما عزیــزان آشــنا
شــویم .امیــدوارم کــه هرچــه کــه رضــای خداونــد
اســت اتفــاق بیفتــد و هــر چــه کــه حکمــت اقتضــا
کنــد انجــام شــود.
دکتــر خســروپناه  :خیلــی متشــکرم از عالیجنــاب
بنیامیــن ،اســقف کلیســای شــرق آشــوری ایــران کــه
حکیــم بــودن همــه انبیــاء را به خوبــی توضیــح دادند.
یعقــوب نبــی و یوســف نبــی حکیــم بودنــد و حیثیت
تعلیلیــه حکمــت انبیــاء هــم از منظــر مســیحیت  ،بــا
بیانــی کــه جنــاب اســقف داشــتند ،ارتبــاط بنــده بــا
خداســت .فرمودنــد کــه حکمــت تجلــی خداونــد بــر  
بنــدگان اســت .هــر چــه انســان ارتباطــش را بــا خــدا
بیشــتر کنــد ،بیشــتر از حکمــت بهــره میبــرد .از
امثــال ســلیمان هــم نقــل کردنــد کــه حکمــت از هــر
لعــل و گوهــر و د ّری گرانبهاتــر و ارزشــمندتر اســت.
اگــر هــم انســان بتوانــد خــودش علــم را اکتســاب
کنــد ،حکمــت را بایــد از طریــق خداونــد دریافــت
کنــد .حکمــت از منظــر عیســی مســیح تمیزدهنــده
درســت از نادرســت و طاعــت از معصیــت اســت.
پــس حکمــت فقــط از طــرف خــدا نــازل میشــود و
چــون از طــرف خــدا نــازل میشــود طیــب و طاهــر
و صلحآمیــز و همــراه بــا رأفــت و رحمــت اســت.

مفهوم حکمت

در متون اسالمی
دکتر سید مصطفی محقق داماد

استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتــر خســروپناه :میخواهیــم از اســتادی
دعــوت کنیــم کــه هــم نامــش محقــق اســت و هــم
رســمش .آیـتاهلل محقــق دامــاد هــم فقیهانــد ،هــم
فیلســوفاند و هــم حقــوقدان .بعضـی مــی گوینــد
نمیشــود ایــن رشــتهها را بــا هــم جمــع کــرد
ولــی ا ّدل  دلیــل بــرای امــکان هــر شـیء وقــوع آن
اســت .اســتاد محقــق دامــاد آثــار متعــددی دارنــد.
نیــازی بــه معرفــی ایشــان نیســت .همــه شــما هــر

هفتــه از ایشــان بهرهمنــد میشــوید ولــی خیلــی
از شــخصیتهای مــا تــا در قیــد حیاتانــد شــاید
قدرشــان را چنــدان ندانیــم  ولــو در جلساتشــان
شــرکت کنیــم .خداونــد بــه آیــت اهلل محقــق دامــاد
طــول عمــر بدهــد .از ویژگیهــای ایشــان بــه
نظــر بنــده ایــن اســت کــه بیــن حکمــت و فقــه
در آثارشــان جمــع کردنــد و ســعی کردنــد فقهــی
حکیمانــه ارائــه بدهنــد .مــن بعضــی از آثــار ایــن
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اســتاد بزرگــوار را خوانــدهام و ایــن نکتــه را
برداشــت کــردهام .در ایــن جلســه مــا از اســتاد
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی و اســتاد حکمــت
و فلســفه در مؤسســه حکمــت و فلســفه ایــران
خواهــش کردیــم تــا مفهــوم حکمــت را در متــون
اســامی بــرای مــا توضیــح بدهنــد.
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استاد محقق داماد:
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم اســتاد صدیــق حکیمم،
جنــاب اســتاد دینانــی طــرح ســؤال فرمودنــد کــه
رابطــه حکمــت و دیــن بــود .مــن بــا وجــود
اینکــه در عنوانــی کــه آقــای دکتــر خســروپناه
فرمودنــد صحبــت میکنــم ولــی اجــازه بفرماییــد
بــه احتــرام اســتاد دنبــال مطالــب ایشــان را بگیــرم
و بعــد از آن متونــی هــم خدمتتــان عــرض
میکنم.رابطــه میــان حکمــت و دیانــت یــا بــه
تعبیــر دیگــر رابطــه میــان دیــن و تعقــل در ادبیات
مــا ســابقه دیرینــه دارد .همانطــور کــه اســتاد
فرمودنــد خیلیهــا ایــن دو را کامــ ً
ا مســتقل و
بیارتبــاط میداننــد و میگوینــد ایــن دو در
مقابــل هــم هســتند .برخــی هــم نبــوت و دیانــت
را مکمــل عقــل میداننــد .یعنــی انبیــاء آمدنــد
کــه کمبودهــای عقــل بشــری را تکمیــل کننــد.
حتــی مــن در بیــان یکــی از حکمــای معاصــر
شــنیدهام کــه فرمودهانــد عقــل انســان ،آدمــی
را تــا دم در خانــه انبیــاء میرســاند و از آنجــا
خداحافظــی میکنــد .اســتفاده کردیــم از اســتاد
ایــن رشــته ،جنــاب اســتاد دینانــی ،ولــی اجــازه
دهیــد بیــان ایشــان را دنبــال کنــم .مــن بــا اجــازه
شــما ایــن ســؤال را کــه «رابطــه دیانــت بــا تعقــل
چیســت» بــه قــرآن عرضــه میکنــم ،ببینیــم
قــرآن جــواب میدهــد یــا نــه؟ آیــهای هســت
در قــرآن مجیــد کــه ممکــن اســت جــور دیگــری
تفســیر شــود .اجــازه دهیــد مــن برداشــت خــودم
را بکنــم .آنچــه کــه هســت برداشــت شــخصی
اســت و مدافــع ایــن برداشــت هــم خــودم
هســتم .عقیــده نــدارم کــه در آن تردیــد نکنــم،
ولــی ایــن طــور  فکــر میکنــم .آیاتــی کــه
میخوانــم در ســوره ملــک یــا تبــارک هســتند.

گفتگــو و دیالــوگ جالبــی اســت .بــه نظــر مــن
قــرآن ایــن دیالــوگ را مطــرح کــرده بــرای بیــان
ایــن حقیقــت ،تــا ایــن مشــکل را حــل کنــد .ایــن
دیالــوگ ایــن اســت کــه وقتــی قیامــت مــی شــود
و بــه تعبیــر قــرآن بهشــت و جهنمــی مــی شــود،
همینطــور کــه فــوج یــا گروهــی را میبرنــد
تــا در جهنــم بیاندازنــد ،یــک گفتگــو انجــام
َ
ْ
ــم
ــم یَأت ِ ُک ْ
میشــود .از آنهــا ســؤال میشــود «أل َ ْ
نَ
ذیــر»؛ مگــر کســی نیامــد شــما را راهنمایــی
ٌ
ََ َ ْ َ َ
کنــد؟ آن بیچارههــا میگوینــد «بلــى قــد جاءنــا
َ َ َّ
َ
ن ِذیــر فكذ ْب َنــا»؛ آمــد ولــی مــا تکذیــب کردیــم
َ
َ ْ ْ ُ ْ َّ
َ َ َّ َ َّ
الل ُ
ــم ِإل ِفــی
ــه ِمــن شــی ٍء ِإن أنت
و گفتیــم «مــا نــزل
َ َ َ
ضــا ٍل ك ِبیـ ٍـر»؛ خــدا کســی را نمــی فرســتد .شــما
بیشــعورید .شــما نمیفهمیــد .شــما گمراهیــد.
آنهــا را تخطئــه کردیــم .یــک جــواب دیگــر
میدهنــد .مــن میخواهــم روی آن جــواب
یــک لحظــه توقــف کنــم و در حضــور اســاتید
بزرگــوار از ادیــان مختلــف آنچــه را کــه قــرآن
میگویــد و خــودم از ایــن آیــه میفهمــم بیــان
َ
َ ُ َ ُ َ
کنــم .در ادامــه میگوینــد َ«وقالــوا لـ ْـو ك َّنــا ن ْسـ َـم ُع أ ْو
َ
َن ْعقـ ُـل َمــا ُك َّنــا فــی َأ ْص َحــاب َّ
السـ ِـع ِیر» «.ن ْسـ َـمع» یعنــی
ِ
ِ
ِ
اگــر مــا دیــندار میشــدیم و بــه گفتههــای
انبیــاء گــوش میکردیــم و عمــل میکردیــم« .أَ ْو
ن َ ْعقِـ ُ
ـل» .اگــر اینجــا «و» بــود یــک معنــای دیگــر
م ـیداد ،امــا «أَ ْو» اســت .آن طــور کــه ابنهشــام
در مغنــی میگویــد  «أَ ْو» بــرای تخییــر و تردیــد
اســت .یــا ایــن یــا آن .یــا «ن َ ْس ـ َم ُع» یــا «ن َ ْعقِـ ُ
ـل»».
الســعِیرِ» یعنــی جهنــم .یعنــی چــه دینــداری
َّ
میکردیــم و ســراغ انبیــاء میرفتیــم و چــه
ســراغ عقــل ،حتمـ ًا نتیجــه آن نجــات و ســعادت
بــود .هــدف ایــن اســت کــه چــه کســی مــا را بــه
ســعادت میرســاند :عقــل یــا دیــن؟ آیــا واقعــ ًا
ل هســتند یــا نــه؟ قــرآن میگویــد چــه
مقابــ 
«ن َ ْسـ َم ُع»  و چــه «ن َ ْعقِـ ُ
ـل» ،مــا به نجات و ســعادت
میرســیدیم .ایــن یعنــی چــه؟ برداشــت مــن ایــن
اســت کــه خداونــد نمیخواهــد بگویــد عقــل و
دیــن دو خــط موازیانــد .ممکــن اســت کســی
اینطــور تفســیر کنــد کــه دیــن یــک راه اســت
و عقــل یــک راه .دو خــط هســتند .نهایــت هــر

دو خــط ،نجــات اســت .مــن منکــر ایــن نیســتم
کــه ممکــن اســت عــدهای ایــن طــور تفســیر کنند
کــه اینهــا دو خــط متوازیانــد و هیــچ وقــت
هــم بــه هــم نمیرســند .اگــر مــوازی معنــا کنیــم
میشــود یــا ایــن یــا آن ،یــا چــه ایــن چــه آن؛
بــه ایــن معنــا کــه هــم ایــن راه نجــات اســت و
هــم آن راه نجــات اســت .بــه قــول بعضیهــا
صراطهــای مســتقیم وجــود دارد .یــک صــراط،

را اثبــات میکند.امــا آن یکــی یعنــی چــه؟ اگــر
ســراغ دینــداری میرفتیــد ،دینــداری درســت
شــما را بــه تعقــل راهنمایــی میکنــد .ایــن یعنــی
چــه؟ چگونــه از دینــداری و رفتــن ســراغ خانــه
انبیــاء ،آدم برمیگــردد ســراغ تعقــل؟ مــن آنچــه
کــه برداشــت خــودم اســت میگویــم .فکــر مــن
ایــن طــور اســت .قــرآن مجیــد در  27مــورد بــه
مــردم میگویــد تعقــل کنیــد ،مــن -قــرآن -فقــط

صــراط دیــن اســت و یــک صــراط ،صــراط عقــل
اســت .امــا مــن ایــن طــور تفســیر نمیکنــم .مــن
میخواهــم اینطــور تفســیر کنــم کــه هرکــدام
از  ایــن دو راه را شــما بگیریــد بــه دیگــری
میرســد .نــه اینکــه اینهــا همدیگــر را قطــع
میکننــد .ایــن بــه آن نتیجــه میرســد ،آن هــم
بــه ایــن نتیجــه میرســد .مــن اینطــور فکــر
میکنــم کــه از طریــق ســمع میتوانســتیم بــه
تعقــل برســیم و از طریــق تعقــل هــم میتوانســتیم
بــه ســمع برســیم .شــما اگــر تعقــل کنیــد ســراغ
انبیــاء میرویــد .اگــر تعقــل کنیــد ســراغ خــدا
میرویــد .زیــرا عقــل ،خــدا و نبــوت و معــاد

آمــدهام بــه شــما بگویــم فکــر کنیــد .چــرا تفکــر
نمیکنیــد؟ چــرا تعقــل نمیکنیــد؟ چــرا تأمــل
نمیکنیــد؟ اصــ ً
ا مخاطــب مــن اولــی االلبــاب
اســت .حرفهــای مــن فقــط بــرای یــک دســته
بــه درد میخــورد و آن اولــی االلبــاب اســت.
«ومــا ی َّذ َّكــر إ ِ َالّ أُولُــوا ْ َ
األلْبَـ ِ
ـاب» .بــاز برویــم ســراغ
ْ
ََ َ ُ
کســانی کــه اینهــا را بــرای مــا معنــا کردنــد .مــن
یــک جملــه از نهــج البالغــه برایتــان میخوانــم
کــه ایــن را خیلــی قشــنگ بیــان کــرده اســت.
نهجالبالغــه در همــان خطبــه اول میگویــد
پیغمبــران بــرای چــه آمدنــد؟  عقــل کــه بــود!
ســؤال مهــم ایــن اســت کــه اگــر عقــل آدم را بــه
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نتیجــه میرســاند پیامبــران بــرای چــه آمدنــد؟
طرتــه ،و ُی َذ ِّك ُ
َ َ ُ ُ
َ َ
روهــم
جــواب«ِ :لیســتأدوهم َ ِمیثــاق ِف ِ ِ
ُ َ َ ُ
ُ
َ َّ َ
ـول ».عقــل
م ِنســی ِنعم ِتـ ِـه ،و یثیــروا لهــم دفائــن العقـ ِ
گاهــی فرامــوش میکنــد .نقــش انبیــاء غیــر از
ایــن نیســت .مــن از امیرالمؤمنیــن نقــل میکنــم.
آنهایــی کــه بــا تعقــل مخالفانــد ،در حقیقــت بــا
علــی مخالفانــد .اگــر اســم حکمــت را تعقــل
بگذاریــم (کــه حقیقتــ ًا بــه تمامــی
تعقــل اســت) ،انبیــا آمدهانــد تــا
بــه مــا متذکــر شــوند کــه دنبــال
ایــن عقــل دفــن شــده باشــیم و
تفکــر و تعقــل کنیــم .قــرآن بــه
پیغمبــر میگویــد بــه مــردم بگــو
مــن یــک راهــی رفت ـهام و بــه ایــن
تجربــه رســیدهام ،اصــرار نمیکنــم
کــه شــما مقلــد مــن باشــید ،امــا
شــما فکــر کنیــد و ببینیــد بــه کجــا
میرســید .بنــده خــودم بــه عنــوان
یــک مســلمان ،ارادتــم بــه پیغمبــر
بــه همیــن دلیــل اســت کــه زور  
نمیگویــد و بــه نحــو دیکتاتــوری
صحبــت نمیکنــد«َ .و َّإن هــذا
ُ َ ً
قیما َف ًّاتب ُ
عــوه»؛ همیــن
ِصراطــی مســت
ِ
راهــی کــه مــن رفتــم شــما تجربــه
کنیــد و ببینیــد بــه کجــا میرســید.
َُ َ َ ُ
ُ
قــول» .اثــاره
«و یثیــروا لهــم دفائــن الع ِ
بــه معنــی برانگیختــن اســت .یعنــی
مــدام مــردم را بــه تعقــل تحریــک
کننــد.
مــن در ایــن مؤسســه معلــم درس
مالصــدرا هســتم .قســمتی از مالصدرا
را کــه بــرای خــودم هم خیلــی عجیب
اســت برایتــان میخوانــم .مالصــدرا
در کتــاب «شــواهد الربوبیــه» در جایی
کــه بــه مبحــث نفــس میرســد ،بــه
مناســبت آن مبحــث تناســخ را مطــرح میکنــد.
او میگویــد یــک تناســخ ُملکــی وجــود دارد بــه
ایــن نحــو کــه در دنیــا روح و نفســی از بدنــی
بیــرون رود و بــه بــدن دیگــر رود .مالصــدرا ایــن

امــر را محــال میدانــد و ایــن نظــر را ابطــال
میکنــد .امــا دومیــن نــوع آن را قبــول میکنــد.
در ایــن حالــت ،در نفــس صفــات و ملکاتــی
پیــدا میشــود کــه متناســب بــا حیوانــات اســت؛
حــرص ،طمــع و درندگــی .آدمــی کــه دوســت دارد
مــدام آدم دیگــری را بکشــد ،بعــد از مــرگ بــه
صــورت گــرگ میشــود .آن صــورت گرگــی در
درونــش تبدیــل و ظاهــر میشــود.
در اینجــا مالصــدرا میگویــد مــا
شــنیدهایم کــه حکمــای گذشــته
مثــل افالطــون و حکمــای قبــل از
او ،صحبــت از تناســخ میکردنــد.
مالصــدرا میخواهــد بگویــد منظــور
حکمــای گذشــته نیــز همیــن نــوع از
تناســخ بــوده اســت و ایــن مطلــب را
َ
َّ
اینگونــه بیــان میکنــد« :و ظ ّنــی أنمــا
ُ َ َ َ
َ َ ََ
کمــه کأفالطــون
لح
ســاطین أ
أ
نقــل عــن
ِ
َ ِ َ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ َ َّ
َ
و مــن ســبقه ِمــن ألحکمــا ألذیــن کانــوا
َ َ
ُم َقتب َ
نــوار َألح َ
ســین َأ َ
ــن أألنبیــا
کمــه ِم
ِ
ِ
(س)»؛ بــه گمــان مــن آنچــه کــه از
افالطــون دربــاره تناســخ نقــل شــده
اســت ،حکمایــی مثــل افالطــون و
َمــن َســبَ َقه کســانیاند کــه ُمقتَبَــس از
انــوار انبیــا بودهانــد .مقتبــس یعنــی
چــه؟ ُمقتَبَــس از َقبَــس میآیــد.
َ َ ِّ
ُ
َ ُ
آتیکــم منهــا ب َق َ
ــس أو أ ِجــد
ب
ــی
ل
«لع
ِ
ِ
ٍ
ََ َ
ّ
ُ
ـار هــدی»َ .قبَــس یعنی شــعله،
علــی ألنـ ِ
امــا نــه هــر شــعله آتشــی .فــرض
کنیــد اینجــا هیــزم داشــته باشــید و
بخواهیــد شــومینه را روشــن کنیــد و
دنبــال آتــش میگردیــد ،میبینیــد
آن طرفتــر شــعلهای روشــن اســت،
یــک تکــه چــوب برمیداریــد و روی
آن شــعله میگیریــد ،شــعلهای از آن
آتــش میگیریــد و بــا آن شــومینه
خــود را روشــن میکنیــد .بــه ایــن میگوینــد
َقبَــس؛ شــعلهای کــه از جایــی گرفتــه و بــه جــای
دیگــر بــرده شــود .مالصــدرا میگویــد افالطــون
لح َکمــا ،کســانی بودنــد کــه
و َمــن َســبَ َق ُه م ِ َ
ــن أَ ُ

َقبَــس انــوار حکمــت را از انبیــا گرفتــه بودنــد.
ایــن ادعــای عجیــب مالصدراســت کــه افالطــون
و حکمــای قبــل از او ،نــور تفکــر خــود را از انبیــا
گرفتــه بودنــد .بقیــه ســخنان مالصــدرا دربــاره
تناســخ دیگــر مــورد بحــث مــن نیســت.
حــرف جنــاب مالصــدرا خیلــی عجیــب اســت.
او در ایــن ادعــا میخواهــد بگویــد حکمــای
یونــان باســتان مثــل افالطــون،
اصــول حکمــت خودشــان را از
انبیــا الهــام گرفتنــد .و لــذا خــود
جنــاب مالصــدرا همــه جــا ایــن
آشــتی را ایجــاد کــرده اســت ،کــه
در ادامــه برایتــان خواهــم گفــت.
احادیــث هــم گاهــی ایــن حــرف
را بــه مــا میگوینــد کــه اگــر
ســراغ تعقــل برویــم ،بــه طــرف
دیــن هدایــت میشــویم .بعضــی
از احادیــث آدم را از تعقــل بــه
طــرف دیــن میبرنــد ،و بعضــی
احادیــث آدم را از دیــن بــه
طــرف تعقــل میبرنــد .در 27
آیــه دیــن بــه مــا میگویــد تعقــل
کنیــد .حــال بــه ایــن حدیــث کــه
ســند معتبــری دارد و چنــد تــن از
اصحــاب اجمــاع در میــان آنهــا
هســتند گــوش دهیــد .عــن ابــی
جمیلــه عــن ابــن طریــق -کــه
همــان ســعد بــن طریــق اســت-
عــن اَصبَــغ ابــن نباتــه .اَصبَــغ ابــن
نباتــه حامــل لــوای علــوی اســت.
حتــی ســند نامــه مالــک اشــتر
بــه اَصبَــغ ابــن نباتــه میرســد
و مهمتریــن ســندی کــه دربــاره
عهدنامــه مالــک اشــتر هســت،
همــان اســت کــه اَصبَــغ ابــن
نباتــه روایــت کــرده اســت .ایــن حدیــث ،یــک
ســناریو اســت .مــن ایــن تعبیــر فرنگــی را بــه ایــن
حدیــث نســبت میدهــم ،البتــه بعــد دیــدم کــه مــا
صالــح مازندرانــی هــم همیــن کلمــه را بــا تعبیــر

فنــی دیگــری میگویــد .مــا صالــح مازندرانــی
تعبیــر ســنتی زیبایــی دارد و میگویــد ایــن حدیــث
«إســتِعا َر ٌه تَمثیلیــه» اســت .امــا اســتعاره تمثیلــی
چیســت؟ همانطــور کــه در مختصــر مطــول
خواندیــم ،گاهــی ممکــن اســت در جملــه مشــب ٌه
بــه را بگوینــد ،در حالیکــه منظورشــان مشــبه
اســت .گفتگــو در ایــن حدیــث   fact ،و واقعــی
نیســت .فقــط بــرای بیــان اســت .شــما
آمــدن جبرئیــل و گفتگــوی او را ســناریو
َ َ
«ه َبــط جبرئیــل َعلــی َآدم.
تصــور کنیــد.
َ َ
َ ّ ُ ُ
ـرت أن ُأخبـ َـر َک واحـ َـدهً
ـ
م
أ
ـی
ـ
إن
م!
آد
ـا
ـ
ی
ـال
فقـ
ِ
ِ
ًَ َِ
َ
َ
َ
َ
َ
واحــده ِمــن ثــاث .و دع
ِمــن ثــاث .فاختــر
َ َ ُ َُ ِ َ
ا َثن َ
ـن .قــال لــه آدم :و مــا ثــاث یــا ِجبرائیــل؟
ـ
ی
ت
ِ
َ َِ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ّ
َ َُ ّ
قــال ألعقــل و ألحیــاء و ألدیــن .قــال آدم ِإنــی
َ َ ُ َ َ َ َ َ
ُ َ
یــاء َو
َأختــرت ألعقــل .فقــال ِجبرئیــل ِللح ِ
َ َ ََ َ ُ َ َ
ُ
ّ
ــاه فقــاال یــا ِجبرائیــل
یــن ِإنص ِرفــا .فدع
ألد
ِ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
َ
ــع أ َلعقــل َحیــث مــا ک َان.
أمرنــا أن نکــون م
َِ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِ
قــال فشــأنکما و عــرج»؛ روز اول خلقــت
جبرئیــل نــزد آدم آمــد و گفــت مــن ســه
چیــز بــه تــو ارائــه مــی دهــم ،از بیــن
ایــن ســه چیــز فقــط یکــی را میتوانــی
انتخــاب کنــی .فکــرت را بــه کار بگیــر و
دوتــای دیگــر را رهــا کــن .هــر ســه را
بــا هــم بــه تــو نمیدهــم .آدم پرســید
آن ســه چیســت؟ جبرئیــل گفــت أَل َعقـ ُ
ـل
لحیــا ُء َو أَلدّ یــن .عقــل و حیــا -کــه
َو أَ َ
ســمبل اخــاق اســت -و دیــن .جبرئیــل
پرســید بیــن عقــل ،اخــاق و دیــن
کــدام را انتخــاب میکنــی؟ آدم گفــت
مــن عقــل را انتخــاب کــردم .جبرئیــل
بــه اخــاق و دیــن گفــت برویــد .آن
دو بــه جبرئیــل گفتنــد مــا نمیرویــم،
بــه مــا گفتــه شــده هــر جــا کــه عقــل
هســت ،مــا هــم باشــیم .هرجــا عقــل
باشــد اخــاق هســت ،هــر جــا عقــل باشــد دیــن
هســت .آدم بــی دیــن ،بــی عقــل اســت .بیدینــی
ناشــی از بیعقلــی اســت .آدم عاقــل و متعقــل و
متفکــر بــه دیــن درســت و حســابی میرســد ،نــه
دیــن احمقانــه جهــلِ مقــدس .اگــر شــما بــه یــک
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حکیــم بــزرگ میگوییــد کافــر اســت ،بگوییــد!
ایــن شــخص بــه آن دینــی کــه تــو داری کافــر
اســت .وقتــی آدم عقــل را انتخــاب کــرد جبرئیــل
بــه آن دو گفــت برویــد .گفتنــد مــا نمیرویــم ،بــه
مــا گفتــه شــده هــر جــا کــه عقــل هســت ،مــا هــم
باشــیم .خیلــی حدیــث جالبــی اســت .ایــن حدیــث
را از چنــد منبــع معتبــر برایتــان بگویــم.
.1خصال صدوق ،جلد یک ،صفحه ،102
 .2امالی صدوق ،صفحه ،672
َ
لجهل ،صفحه 10
 .3کلینی در کافیُ ،
کتاب أَل َعق ِل َو أ َ
 .4مــن ال یحضــره الفقیــه صــدوق ،جلــد دو ،صفحــه
.417
زمانــی کــه اخــاق و دیــن گفتنــد مــا نمیرویــم،
ـر َج» .ایــن تعبیــر را
جبرئیــل گفــت « َف َشــأن َ ُکما َو َعـ َ
چنــد جــور معنــا کردهانــد .یکــی ایــن کــه اختیــار
بــا شماســت .دیگــری اینکــه بــارک اهلل! خــوب
انتخــاب کردیــد؛ حــق بــا شماســت و نمیتوانیــد
جــدا شــوید .مجلســی نیــز َ
«شــأن َ ُکما» را چنیــن
تعبیــر کــرده کــه بــارک اهلل! خــوب فهمیدیــد ،شــما
نمیتوانیــد از عقــل جــدا شــوید .آدم بــی حیــا،
بــی عقــل اســت .آدم هــر چــه  بــا عقلتــر باشــد
بــا حیاتــر اســت.
اجــازه دهیــد جملـه دیگــری از مالصــدرا برایتــان
بخوانــم کــه مــن در مقدمــه «شــواهد» همیــن
جملــه را بــه فارســی آوردهام .آن جملــهای کــه
از «شــواهد» برایتــان نقــل کــردم ،از صفحــه 328
تحقیــق خــودم خوانــدم .ایــن جملــه از کتــاب
ّ َ
ُ
«تفســیر الرحمــان» مالصــدرا اســتِ « :انــی قــد َآمنت
َ
َ
ـدق ن ُّبینــا َجمیــع مــا اتــی ِبــه و ِب ِصــدق موســی َجمیع
ِب ِص َـ ِ
ِ
ِّ ِ َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
مــا اتــی ِبــه ال ِبشــق القمــر و قلــب العصــا حیــه»؛ مــن
بــه هرچــه کــه پیغمبــر اســام آورده اســت و بــه
راســتی موســی ایمــان دارم .امــا بــه خاطــر شــق
القمــر پیغمبــر از روی معجــزه ،و بــه خاطــر تبدیل
عصــای موســی بــه اژدهــا ایمان نیــاوردم .مــن آنها
را قبــول دارم و ایمــان آوردهام ولــی نــه بــه خاطــر
اینهــا .بــه عیســی ایمــان آوردهام ولــی نــه از روی
زنــده کــردن مــردگان .پــس از چــه ایمــان آورد؟
َ«بــل بعالمــات االلهیــة بالهامــات الربانیــه فــی القلــب
شــائبه شــک و تردیــد» میگویــد قلبــم کامــ ً
ا آرام

اســت .هیــچ شــک و تردیــدی در قلبــم نیســت.
همــه تعلیمــات پیامبــران را بــه آســمان عقــل بردم،
ســپس آنهــا را بــا شــهود از آســمان عقــل بــه قلب
خــود آوردم ،دیــدم همــه چیــز را میپســندم.
در انتهــا شــعری برایتــان میخوانــم .حــال ســؤال
اینجاســت :فــرض کنیــم عقــل و دیــن را درســت
کردیــم ،امــا عشــق را چــه کنیــم؟ حافــظ میگویــد:
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد                                                   
    آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست                                            
کاندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟                            
گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد
عشق مسأله دیگری است .چه کارش کنیم؟
با صراحتی دیگر:
سخن از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو                     
     که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را.

دکتــر خســروپناه :ممنونیــم .خیلــی اســتفاده
کردیــم ازفرمایشــات آقــای دکتــر محقــق دامــاد.
جنــاب اســتاد ،حکمــت و تعقــل را هممعنــا
گرفتنــد و در بیــان رابطــه عقــل و وحــی یــا
تعقــل و تدیــن هــم بــه آیــه  10ســوره ملــک
َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ
ــم ُع أ ْو ن ْع ِقــل
اشــاره کردنــد« .و قالــوا لــو كنــا نس
َمــا ُك َّنــا فــی َأ ْص َحــاب َّ
السـ ِـع ِیر» .یعنــی ســعادت از
ِ
ِ
طریــق وحــی و عقــل اســت .همچنیــن توضیــح
دادنــد نــه اینکــه ایــن دو مــوازی هــم هســتند
و صراطهــای مســتقیم داریــم ،نــه! یــک صــراط
اســت ،بــه ایــن معنــا کــه اگــر کســی از عقــل
آغــاز کنــد بــه وحــی میرســید و اگــر کســی
از وحــی شــروع کنــد بــه تعقــل خواهــد رســید.
بــا اســتفاده از نهجالبالغــه و روایــت اصــول
کافــی هــم بــه خوبــی توضیــح دادنــد چگونــه
بیــن حکمــت و تعقــل از یــک طــرف و تدیــن از
طــرف دیگــر میتــوان آشــتی برقــرار کــرد.

مفهوم حکمت

در دین زرتشت
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
رئیس انجمن موبدان تهران

دکتــر خســروپناه :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.
ضمــن خســته نباشــید بــه همــه دوســتان و
ســروران گرامــی و حکمتدوســتانی کــه در ایــن
ضیافــت حکمــی شــرکت کردنــد .جمــع کثیــری
از عالقمنــدان بــه حکمــت و فرهیختــگان در روز
جهانــی فلســفه در مؤسســه حضــور پیــدا کردنــد.
دیــدگاه ادیــان اســام و مســیحیت نســبت بــه
حکمــت در بخــش نخســت بیــان شــد و اســتادان
گــزارش خوبــی ارائــه کردنــد .در ایــن نوبــت از
دو اســتاد ،یکــی در دیــن زرتشــت و دیگــری در

دیــن یهــود ،دعــوت میکنیــم .جنــاب موبــد،
آقــای دکتر اردشــیر خورشــیدیان ،اســتاد پزشــکی
و جــراح متخصــص چشــم هســتند و در عیــن
حــال از عالمــان دیــن زرتشــت و رئیــس انجمــن
موبــدان تهــران هســتند .در جلســات دیگــر هم ما
از ایشــان اســتفاده کردیــم .بــا اینکــه مشــغلههای
بســیاری داشــتند ولــی دعــوت مــا را پذیرفتنــد
و تشــریف آوردنــد کــه حکمــت را از دیــدگاه
دیــن زرتشــت توضیــح بدهنــد .از ایشــان دعــوت
میکنیــم تشــریف بیاورنــد و افاضــه کننــد.
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موبد دکتر اردشیر خورشیدیان:
بــه خوشــنودی اهورامــزدا ،خداونــد یکتــا و
بیهمتــا .بــا ســپاس از جنــاب اســتاد عبدالحســین
خســروپناه و همکارانشــان کــه اینجانــب را
دعــوت کردنــد تــا در اینجــا اطالعاتــی کــه در
قــدر وســع و دانشــم هســت را در ایــن ارتبــاط،
خدمــت حضــار محتــرم ارائــه کنــم .روز جهانــی
فلســفه را هــم شــادباش میگویــم و امیــدوارم کــه
هــر روز بیــش از پیــش بتوانیــم مســائل را بــا عقــل
بســنجیم و بــا وجــدان بیــدار آن را پیــاده کنیــم،
چــون چیــزی کــه جامعــه جهانــی امــروز آن را کــم
دارد ،دیــن یــا وجــدان اســت.
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«حکمــت چنانکــه در فرهنگنامههــا آمــده بــه
معنــای رســیدن بــه حقیقــت بــه وســیله علــم و
عقــل اســت« .».از نظــر حکمــا ،حکمــت مجموعــه
علــوم و معارفــی اســت کــه انســان را بــه حقیقــت
رهنمــون میشــود ،بــه طــوری کــه هیــچ شــک و
ابهامــی در آن نمانــد« .».حکمــت نــزد دانشــمندان
اســامی بــه معنــای دانســتن چیزهاســت چنانکــه
میباشــد و وجــود دارد» .در زبــان پارســی ،حکمت
را فرزانگــی و حکیــم را فرزانــه میگوینــد و بــه
فلســفه اروپایــی هــم حکمــت میگوینــد  .ولــی
فیلســوف بــا حکیــم خیلــی تفــاوت دارد« .خیلــی
مهــم اســت کــه بدانیــم ،حکیــم بایــد فیلســوف
باشــد ولــی فیلســوف لزومــ ًا حکیــم نیســت .کار
فیلســوف فقــط و فقــط بــا عقــل اســت و فقــط بــا
عقــل بــه مســائلی کــه میخواهــد حــل و فصــل
کنــد ،نــگاه میکنــد و هیچگونــه احساســات،
عواطــف بشــری ،وجــدان ،اخالقیــت ،انســانیت را
در نظــر نمیگیــرد .او بایســتی بــه حقیقــت برســد
و جــز عقــل هــم راهــی بــرای رســیدن
بــه حقیقــت نــدارد .بنابرایــن
فیلســوف بــه علــوم عقلــی
و عقــل صــرف تکیــه
میکنــد .بــرای همیــن
اســت کــه فیلســوف
بعــدی معمــوالً عقیــده

فیلســوف قبلــی را رد میکنــد.
حتمــ ًا ایــن مثــل را شــنیدهاید کــه از
ارســطو پرســیدند تــو چطــور نظریــات
افالطــون را رد میکنــی؟ گفــت مــن
افالطــون را خیلــی دوســت دارم ولــی
حقیقــت را بیــش از او دوســت دارم .پــس
فیلســوفان بــه دنبــال حقیقــت هســتند اگرچــه
مخالــف عقیــده استادشــان هــم باشــد .علمیّــون
هــم همیــن را میگوینــد؛ خیلــی از عقایــد علــم
جدیــد ،علــم قدیــم را رد میکنــد .ولــی حکیــم
اینطــور نیســت .حکیــم بــه دنبــال حکمــت
اســت .کار حکیــم ایــن اســت کــه بــه عنــوان
فیلســوف و تنهــا بــر اســاس علــوم عقلــی ،راســت
را از دروغ جــدا میکنــد .راســت یعنــی حقایــق
و واقعیــت را از دروغ یعنــی توهــم و خرافــات
جــدا میکنــد( .راســتی پارســی اســت و حقیقــت
و واقعیــت عربــی هســتند) .حکیــم مثــل پزشــک
رفتــار میکنــد .پزشــک وقتــی میخواهــد مشــکل
بیمــار را بفهمــد ،فقــط علــوم عقلــی بــه کارش
میآیــد ،بایــد بــه عنــوان یــک متخصــص آنچــه
آموختــه اســت بــه کار ببــرد تــا بفهمــد بیمــار
چــه بیمــاری دارد و راه درمانــش چیســت .ولــی
وقتــی بــه پزشــک حکیــم میگوینــد کــه در زمــان
ارزشگــذاری (کــه مــی خواهــد نیــک را از بــد
جــدا کنــد) و انتخــاب (کــه میخواهــد نیکتریــن
را بــرای مریــض انتخــاب کنــد)  بایــد آدم باشــد؛
اینجــا دیگــر تخصــص بــه کار نمیآیــد .انســانیت
بــه کار میآیــد .اینجــا بایــد دســت کــم هرچــه
بــرای خــود و خانــوادهاش نمیپســندد بــرای آن
مریــض هــم نپســندد .اگــر ایــن کار را کــرد حکیــم
میشــود ،وگرنــه حکیــم نیســت ،فقــط عالــم یــا
متخصــص اســت .متخصصیــن بســیاری داریــم
کــه در عمــل وجــدان خــود را نادیــده مــی گیرنــد.
حقــوقدان میشــود و بــه جــای دفــاع از حــق ،
از ناحــق دفــاع میکنــد ،شــیمیدان میشــود و
هروئیــن میســازد ،هــر کارهای میشــود از دانــش
خــود ســوء اســتفاده میکنــد.
مــا دوآیــه در اوســتا داریــم کــه خالصــه و چکیــده
دیــن زرتشــت اســت  :آ ِشــم ُوهــو ویَتااَهــو .اشــو
زرتشــت در گاتاهــا کتــاب آســمانی زرتشــتیان
میگویــد «قانونــی بــه نــام اشــا بــر جهــان

حاکــم اســت» (کــه بعدهــا عارفــان آن را بــه
عشــق تبدیــل میکننــد) .هیــچ اتفــاق غیرعلمــی
در جهــان نمیافتــد .زبــان خداونــد زبــان علــم
اســت .بزرگتریــن ،دقیقتریــن ،کاملتریــن و
بینقصتریــن کتــاب آســمانی جهــان ،طبیعــت
اســت و ایــن کتــاب در اختیــار همــه انســانها
و همــه موجــودات در هســتی قــرار دارد و شــما
میتوانیــد آن را درک کنیــد .ایــن
کتــاب دو بخــش دارد :بخــش گیتــی
یعنــی ملمــوس کــه بــه آن فیزیــک
یــا مــاده میگوینــد و ک ّمــی اســت.
یــک بخــش کیفــی هــم دارد کــه
مــا بــه آن مینــوی میگوییــم( .کــه
در زبــان عربــی بــه معنــوی تبدیــل
شــده اســت) .معمــوالً فیلســوفان
روی بخــش مینــوی کار میکننــد و
دانشــمندان روی بخــش گیتــوی .ایــن
دو بخــش بــا هــم هســتند ،در هــم
هســتند ،جــدا از هــم نیســتند .پــس
حکیــم هــم بــه نوعــی عالــم اســت.
عالمانــی کــه روی فلســفه و حکمــت
کار میکننــد میشــوند فیلســوف یــا
حکیــم ،و آنهایــی کــه در آزمایشــگاه
و بــا بخــش ک ّمــی ســر و کار دارنــد
میشــوند دانشــمند.
مــا بایــد تفــاوت کشــف و ابــداع
یــا اختــراع را بــه خوبــی بفهمیــم.
تفــاوت فیلســوف و حکیــم ایــن
اســت کــه فیلســوف در پــی کشــف
حقایــق اســت ولــی حکیــم وقتــی
حقیقــت را کشــف کــرد ،بــر اســاس
وجــدان قــوی پیــام هــای خــود
را ابــداع میکنــد .اشــو زرتشــت
نخســتین کســی بــود کــه ایــن حقیقــت را درک
کــرد و همــه پیغمبــران هــم همیــن را گفتهانــد کــه
مــا بــه خاطــر داشــتن دو قابلیــت از همــه دیگــر
موجــودات جهــان برتریــم .اولیــن قابلیــت خــرد و
عقــل اســت و دومیــن قابلیــت هــم وجــدان اســت.
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اســت ،در حالیکــه باهوشتریــن موجــودات کــه
میمــون اســت دارای ضریــب هوشــی  10اســت!

فرضیههــای زیــادی در ایــن مــورد هســت کــه
چطــور شــده کــه یــک دفعــه هــوش بشــر اینقــدر
زیــاد شــده .بــه هرحــال انســان موجــودی اســت
کــه میاندیشــد .ایــن اســت کــه اشــو زرتشــت
میگویــد «بــه ســخنان مهیــن گــوش فــرا دهیــد
و« بــا اندیشــه روشــن» و نــه بــا اندیشــه معمولــی.
بلکــه فیلســوفانه اندیشــه خــود را بــه نــور دانــش
روشــن کنیــد و« .در آن بنگریــد .هــر مــرد
و زن خــود بایــد راه خــود را برگزینــد».
هــم مــردان و هــم زنــان آزادنــد .چــون
حقــوق بشــر حــق طبیعــی وسرشــتی
اســت کــه خداونــد بــه مــا داده اســت.
هرچــه کــه خداونــد آفریــده اســت بــر
آن قانــون گذاشــته و حقوقــی بــه آن داده
اســت .اگــر شــما متوجــه شــدید کــه
حــق ســیب چیســت .در زمیــن مناســب
میکاریــد ،کــود مناســب میدهیــد ،بــه
موقــع میکاریــد ،آن هــم در عــوض
ســیب خــوب میدهــد .خداونــد بــه
انســان قــدرت اندیشــیدن داده اســت.
اندیشــه مختــص انســان اســت .نکتــه A
و  Bرا کــه مــی دانــد ،نکتــه  Cرا اختــراع
و ابــداع میکنــد .هیــچ موجوددیگــری
نمیتوانــد چنیــن کاری کنــد.
بــه هرحــال ایــن مســأله جــای بحــث
زیــادی دارد کــه فیلســوف ،حکیــم و
عالــم کیســت .آنچــه کــه مســلم اســت
حکمــت از همــه باالتــر اســت .مــا بــه
کســی حکیــم میگوییــم – یــا بــه قــول
اشــو زرتشــت «مانــت َر َوون»  اســت،
یــا در زبــان فارســی فرزانــه اســت-
کــه «اشــم وهــو» پیشــه میکنــد؛ یعنــی
وقتــی راســتی و درســتی را یــاد گرفــت،
از دانــش خــود در جهــت اســتقرار نیکــی اســتفاده
کنــد .اگــر از دانــش خــود در جهــت اســتقرار
بــدی اســتفاده کــرد ،دیگــر اســم او حکیــم
نیســت .بــرای همیــن مــا بــه راســتیجویان یعنــی
فیلســوفان در زبــان اوســتایی میگوییــم« ا َ َشــ َون»،
ولــی بــه حکیــم میگوییــم «مانْــت َر َون ».اشــو
زرتشــت در گاتاهــا خــودش را حکیــم میدانــد
چــرا کــه بــرای ارشــاد بشــر آمــده اســت .مانْــت
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َر َون از نظــر مــن همــان حکیــم اســت ولــی مــن
فیلســوف را بــا حکیــم یکــی نمیدانــم .چــون
خیلــی از فیلســوفها حکیــم نبودنــد .هرچنــد کــه
نمیشــود بیــن حکیــم و فیلســوف مــرز مشــخصی
تعییــن کــرد و آنهــا را کامــ ً
ا از هــم جــدا کــرد.
معمــوالً فیلســوفها بــه دنبــال کشــف حقیقــت و
اعــام آن بــه بشــریت بودنــد و بــرای آنهــا مهــم
نبــوده کــه پیامــد ایــن چیســت ،آیــا بــه نفــع جامعه
اســت یــا بــه ضــرر جامعــه .مثــ ً
ا مارکسیســت
میگویــد حــق بــا کارگــر اســت ،بنابرایــن بایــد

گفتــه مــی شــود .چــون بــا خداونــد در تمــاس
بودنــد و علمشــان را از خداونــد گرفتنــد -همیشــه
مانــدگار اســت .یعنــی حرفــی کــه حکیــم میزنــد
زمــان و مــکان نمیشناســد ،جهانشــمول اســت.
وهمیشــکی اســت و کهنــه نمــی شــود .وقتــی
اشوزرتشــت مــی فرمایــد .اندیشــه  ،گفتــار و
کــردار نیــک ایــن ســخن حکیمانــه اســت .مــی
فرمایــد هــدف وســیله را توجیــه نمــی کنــد و
اندیشــه نیــک بایــد بــا گفتــار و کــردار نیــک پیــاده
شــود .یــا مثـ ً
ا حافــظ میگویــد «عبــادت بــه جــز

دولــت کارگــری روی کار باشــد و فقــط بــه نفــع
کارگــران کار کنــد .ایــن یــک فســلفه اســت .ولــی
وقتــی ایــن فلســفه بــه صــورت حــزب در میآیــد
و خــودش آزمایــش میدهــد کــم کــم از بیــن
مـیرود ،چــرا کــه حکیمانــه نگفتــه اســت ،فلســفی
گفتــه اســت .بــه همیـن دلیــل اســت کــه فیلســوفان
بعــدی عقایــد فیلســوفان قبلــی را رد کردهانــد.
در حالــی کــه حــرف حکمــا و پیامبــران  -کــه
حکیمانــه بــوده اســت .کــه بــه آن حکمــت الهــی

خدمــت خلــق نیســت /بــه تســبیح و ســجاده و
دلــق نیســت» .حــاال اگــر هــم تســبیح  و ســجاده
و دلقــی هــم در دینــی باشــد بــرای آن اســت کــه
بــا آن بــه خلــق خدمــت بکنــی .نمــاز ســتون دیــن
اســت ،خــود دیــن کــه نیســت! بــرای ایــن اســت
کــه دیــن را نگــه دارد« .ایــن دیــدگاه هــا حکیمانــه
اســت .یــا فردوســی میگویــد «توانــا بــود هــر کــه
دانــا بــود /ز دانــش دل پیــر برنــا بــود»؛ ایــن کشــف
یــک حقیقــت و اعــام آن بــه بشــریت اســت و

ســخنی حکیمانــه اســت.
بنابرایــن پیامبــران مطلبــی   را
کشــف کردنــد و حکیمانــه بــه
بشــریت اعــام کردنــد .میدانیــم کــه
درســت اســت کــه  حــق یکــی اســت
ولــی درک مــا انســان هــا از حقیقــت
نســبی اســت .هیچکســی را در دنیــا نمیتوانیــد
پیــدا کنیــد کــه از کوچکتریــن چیــزی کــه در
دنیــا هســت همــه چیــز بدانــد .بــرای همیــن علــم
را بــه ســه دســته تقســیم میکننــد information,
  knowledgeو   Science.  scienceخیلــی
کــم اســت .بیشــتر علــوم مــا بــه صــورت دانــش
اســت کــه در آن فرضیــات هــم هســت .بــه هــر
حــال علــوم یقینــی کــم داریــم  .ولــی دانشــمندان
مرتــب تــاش میکننــد تــا اطالعــات و دانــش را
بــه علــوم یقینــی تبدیــل کننــد ،آن وقــت میتوانیــم
قــدرت پیشبینــی پیــدا کنیــم .مثــ ً
ا بــا ایــن
وضعیــت بیمــارم اگــر او را عمــل کنــم دیــد او
اینقــدر میشــود ،یــا بــا ایــن وضعیتــی کــه دارد
اصـ ً
ا نبایــد او را عمــل کنــم .علــم بــه مــا قــدرت
پیشبینــی میدهــد.
حکمــت را بــه دو بخــش تقســیم میکننــد :نظــری
و عملــی .حکمــت نظــری در مــورد« هســت و
نیســت» پژوهــش  میکنــد .شــما میگوییــد در
ایــن لیــوان آب هســت ،بنــده میگویــم عــرق
نعناســت ،بایــد برویــم بفهمیــم در ایــن لیــوان چــه
هســت .بخشــی از آن از طریــق چشــیدن اســت.
یــک بخشــی از آن را مــن و شــما نمیتوانیــم
بفهمیــم؛ بایــد بدهیــم بــه آزمایشــگاه .بخشــی از آن
را هــم هیچکــس نمیفهمــد .هنــوز کســی نتوانســته
اســت در مــورد کوچکتریــن چیــزی همــه چیــز را
بفهمــد .بــرای همیــن اســت کــه میگوینــد علمــی
کــه انســان کشــف کــرده ،نســبت بــه آن چیــزی که
خداونــد آفریــده و قوانینــی کــه در طبیعــت هســت،
هنــوز در حــد کــودک اســت .نادانســتههای بشــر
نســبت بــه دانســتههای او خیلــی زیــاد اســت.
بــرای همیــن اســت کــه در روز حــدود
 2500ابــداع و اختــراع در جهــان
انجــام میشــود .شــما میبینیــد
کــه همــه دســتگاههایی کــه مــا
اســتفاده میکنیــم نســبت بــه ده

ســال پیــش چقــدر پیشــرفت
کردهانــد .اگــر یــک پزشــک مثــل
ده ســال پیــش عمــل کنــد اصــ ً
ا
پروانــه کارش را پــس میگیرنــد.
در همــه رشــتهها همینطــور اســت.
بنابرایــن مــا بایــد بــه طــور مرتــب
دانشمــان در بخــش دینــی را هــم افزایــش
بدهیــم ،بــه تمــام ادیــان توجــه کنیــم ،مشــترکات
ادیــان زیــاد اســت ،چــرا کــه حقیقــت یکــی اســت.
خــدا یکــی بــوده ،بــه همــه پیامبــران پیــام رســانده
بنابرایــن  حقیقــت ادیــان یکــی اســت کــه مــا
بــه آن گاتیــک میگوییــم .ولــی بــه بخــش دوم
و ســوم میگوییــم هاتیــک و داتیــک .نمیدانــم  
در ارمنــی و عیســوی بــه آن  چــه میگوینــد ولــی
میدانــم شــما هــم میهنــان مســلمان بــه آن طریقــت
و شــریعت میگوییــد .در دیــن مــا ،گاتیــک اصــول
دیــن ماســت کــه در گاتاهــا مــی باشــد .اشــو
زرتشــت هیچگونــه شــریعت و طریقتــی را بیــان
نکــرده ،فقــط یــک ســری حقایقــی را کشــف کــرده
و بــه بشــر گفتــه اســت .ولــی طریقــت و شــریعت
در انجمــن مغــان گذاشــته شــده .امــروز هــم کار
انجمــن موبــدان ایــن اســت کــه مرتــب طریقــت
و شــریعت -هاتیــک و داتیــک -دیــن مــا را بســته
بــه گاتیــک  -کــه هیچوقــت عــوض نمیشــود-
تغییــر دهنــد.

دیــن مــا  9پایــه دارد کــه ایــن  9پایــه ،اســاس و
اصولــی  اســت کــه مــا در انجمــن موبــدان آنهــا
را در نظــر میگیریــم  .اول ،بــاور بــه اهــورا
مزداســت .اهــورا یعنــی هســتیبخش ،مــز یعنــی
بــزرگ ،دا یعنــی دانــا .پــس اهــورا مــزدا یعنــی ابَــر
دانــای هســتیبخش .خــدا یعنــی خــودش آمــده و
آفریننــده نــدارد .بــه هرحــال هــر دیــن و مذهبــی
کلمــات خــاص خــودش را دارد .یــک شــعری
اســتاد دینانــی خواندنــد .شــما خورشــید
را میبینیــد .عــرب بــه آن میگویــد
شــمس ،مــا میگوییــم خورشــید ،در
انگلیســی بــه آن  Sunمیگوینــد.
همــه یــک چیــز را میگوییــم
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امــا خیــال میکنیــم بــا هــم تفــاوت داریــم  .
اهــورا مــزدا ابرداناســت ،دانایــی در تمــام هســتی
در جریــان اســت ،همــه هســتی قانونــی دارد بــه
نــام اشــا ،و ایــن قانــون جهانشــمول ،همــواره
یکســان و غیرقابــل تغییــر اســت .ایــن قانــون
اســت کــه باعــث میشــود مــا کشــف و ابــداع
کنیــم .مثـ ً
ا کشــف میکنیــم کــه ســاختمان چشــم
چگونــه اســت ،ســپس روشهایــی ابــداع میکنیــم
و وســایلی اختــراع میکنیــم کــه بتوانیــم بــا عمــل،
دوبــاره دیــد را بــه چشــم برگردانیــم .حکیــم هــم
اول حقیقــت را مثــل فیلســوف کشــف میکنــد
ولــی وقتــی ابداعــی میکنــد بــر پایــه وجــدان و
دیــن قــوی اســت.
چیــزی کــه انســان بیشــتر کــم دارد دیــن اســت؛ نــه
مذهــب بــه معنــای فرقــه و طریقــت و شــریعت،
بلکــه دیــن بــه معنــای حقایقــی کــه پیامبــران
گفتنــد« .یعنــی آن اصولــی کــه انســانیت بــه
انســان مــی آمــوزد .هــر کــدام از مــا دینــی را قبــول
کردهایــم تــا انســانیت بیاموزیــم .حــال ممکــن
اســت نــام آن فــرق داشــته باشــد .هیــچ اشــکالی
نــدارد .لزومــی نــدارد همــه یــک شــکل باشــیم یــا
یــک لبــاس بپوشــیم یــا بــه یــک روش فکــر کنیــم،
ولــی در «حقیقــت» بایــد بــه یــک طریــق باشــد ،
چــون حــق یکــی اســت.
بحــث دیگــر در ارتبــاط بــا پیامهــای اشــو زرتشــت
اســت .اصــل دوم ،گیتــی و مینــو اســت کــه گفتیــم
انســانهایی کــه نیــککردارنــد و اندیشــه و رفتــار
و گفتارشــان نیــک اســت و راه راســت پیــش
میگیرنــد و بــر اســاس راســتی و درســتی حرکــت
میکننــد در َو ِهشــت مینــو (کــه بعــدا ً تبدیــل بــه
بهشــت شــده) -یعنــی در بهتریــن مینــو -زندگــی
میکننــد .باالتریــن راه بــد ،دروغ اســت .اشــو
زرتشــت پیــام مــی دهــد کــه «بزرگتریــن دشــمن
بشــر دروغ اســت ».هی ـچ چیــزی بــه انــدازه دروغ
دشــمن بشــر نیســت .دروغ سرچشــمه
همــه بدیهاســت .اگــر
انســانها اعتقــاد داشــته
باشــند بــه اینکــه نبایــد
دروغ گفــت ،اصــ ً
ا  
نمــی تــوان کار بــد
کــرد.

نیکــی در انــدازهای اســت کــه در
تــراز خــرد دانــا ،وجــدا ِن بیــدار باشــد.
نیکــی کــردن بســیار خــوب اســت ولــی
حــد دارد؛ در حــدی کــه در تــراز خــرد
دانــا ،وجــدان بیــدار باشــد .اگــر مــن در مطبــم
همــه مریضهــا را مجانــی ببینــم کار وجدانــی
اســت و اگــر از همــه هــم پــول بگیــرم کاری عقلی
ولــی بیوجدانــی اســت .بایــد کاری کنــم کــه
وقتــی از مطــب بیــرون میآیــم حــس کنــم هــم
خــرد و هــم وجدانــم از عملکــردم راضــی اســت.
دیــن هــم همیــن اســت.

زرتشــت بــه خــرد و وجــدانَ ،منَــه و َدیَنَــه
میگویــدَ .دیَنَــه ( )DAENAبــه مفهــوم دیــده
دل و وجــدان اســت کــه بعــدا تبدیــل بــه واژه
دیــن شــده .واژهای کــه زرتشــت بــرای پیــام
رســاندن بــه مــردم اســتفاده کــرد َدیَنَــه بــودَ .دیَنَــه
در دوره ساســانیان بــه دیــن تبدیــل شــد و االن
هــم بــه همــه ادیــان توحیــدی دیــن میگوییــم.
دیــن واژهای بســیار قدیمــی اســت کــه در زبــان
سانســکریت و قبــل از اشــو زرتشــت هــم بــود.
دیــن کارش وجــدان پــروری از راه خــردورزی
اســت .یعنــی «کار دیــن انسانســازی اســت  ».
علــوم عقلــی ،انســان را مهنــدس و جــراح میکنــد،
ولــی همــه بــه دیــن و وجــدان قــوی احتیــاج
دارنــد تــا هــر کارهای هــم شــدند اگــر میلیاردهــا
تومــان هــم بــه او بدهنــد از علماش ســوء اســتفاده
نکنــد ،کاری بکنــد کــه خــدا خوشــش بیایــد  .
خــدا هــر چــه آفریــده را دوســت دارد و دوســت
دارد همــه بتواننــد از امکانــات و خــرد و هــوش
و وجدانشــان چنــان اســتفاده کننــد کــه همــه
خوشــبخت زیســت کننــد .قابلیتهــای انســان
خیلــی زیادتــر از همــه موجــودات اســت .بــه خــدا
میشــود نیــک تریــن بــود! کار مشــکلی نیســت.
ولــی متأســفانه درصــد پایینــی در جوامــع بشــری
هســتند کــه گرچــه فیلســوف و عالــم هســتند ولــی
چــون حکیــم نیســتند و حکمــت را نیاموختنــد،
از علمشــان در جهــت راســتی و اســتقرار نیکــی

اســتفاده نمیکننــد.
اصــل پنجــم دیــن مــا حقــوق بشــر اســت؛ همــه
انســانها بــا هــم برابرنــد .اصــل ششــم مــا
ایــن اســت کــه اشــو زرتشــت راه رســیدن بــه
حکمــت را شــش پایــه میدانــد کــه همــان هفــت
امشاســپندان اســت .اول ،خودمــان راباید بشناســیم
و بدانیــم کــه ایــن قابلیــت را داریــم کــه انســانیت
بیاموزیــم و بــه خــدا نزدیــک شــویم .دوم،
ک َمنِشــی اســت .ســوم ،بهتریــن راســتی
نی 
اســت .چهــارم ،یــاد گرفتــن شــهریاری
و تســلط بــر نفــس اســت .پنجــم ،مهــر
و فروتنــی اســت .بعــد از آن ،خــرداد
اســت کــه دانــش انــدوزی تــا رســیدن بــه
مرزرســایی و بعــد از ان امــرداد بــه معنــی
جاودانگــی اســت  .ســفره هفتســین کــه
همــه مــا میگذاریــم همــان نمــاد هفــت
امشاســپندان اســت.که ایرانیهــا آن را از
حفــظ کــرده انــد  .همــه اینهــا نمــاد دارد.
نمــاد اهــورا مــزدا خودمــان هســتیم .نمــاد
ُوهو َمــن شــیر و تخــم مــرغ اســت .نمــاد
راســتی آتــش اســت .نمــاد شــهریاری
ســکه اســت .نمــاد ســپندار َمیتی چیزهایــی
اســت کــه از  زمیــن در میآیــد .زمیــن
و زن و زایندگــی میکننــد و جــزء مهــر
و فروتنــی هســتند .بعــد از آن خــرداد
اســت کــه آب نمــاد آن اســت .و بعــد
از آن اَمــرداد اســت کــه گیاهــان نمــاد آن
هســتند .هــر کــس بتوانــد ایــن هفــت پایه
را طــی کنــد حتمــا ِســپَنتَ َمن میشــود
یعنــی مــنِ ســفید و و پــاک و عــاری از آلودگــی از
خــودش میســازد و میتوانــد بــه خــدا نزدیــک
شــود .خــدا نمیشــود ولــی بــه خــدا نزدیــک مــی
شــود و خداگونــه میشــود .اینهــا را میتوانیــد
ســر ســفره هفتســین بــه فرزندانتــان هــم
بگوییــد .خــود مــن خیلــی چیزهــا را از اســام
آموختــم ،خیلــی چیزهــا را از مســیحیت آموختــم.
وقتــی بــه حقیقــت دیــن توجــه کنیــم و ادیــان
مختلــف را بخوانیــم ،هرکــدام از آنهــا یــک ســری
آموزشهایــی بــه مــا میدهنــد کــه میتوانیــم
اســتفاده کنیــم.
دکتــر خســروپناه :خیلــی متشــکرم از آقــای دکتــر

خورشــیدیان کــه فــرق فیلســوف و حکیــم و عالــم
را بــه خوبــی توضیــح دادنــد و نشــان دادنــد حکیم
فیلســوف هســت ولــی الزامــ ًا فیلســوف حکیــم
نیســت .عالــم هــم کســی اســت کــه بــه شــناخت
طبیعــت میپــردازد و او هــم میتوانــد حکیــم
باشــد و هــم میتوانــد نباشــد .لــذا بیــن حکمــت
از یــک طــرف ،و علــم و فلســفه از طــرف دیگــر،

ترادفــی نیســت .اگــر انســان فیلســوف یــا عالــم،
دانــش خــود را بــه درســتی و در جهــت اســتقرار
نیکــی اســتفاده کنــد میشــود حکیــم 9 .پایــه هــم
اشــاره کردنــد کــه مــن دیگــر تکــرار نمیکنــم.
آنچــه مــن از فرمایشــات آقــای دکتــر خورشــیدیان
اســتفاده کــردم ایــن اســت کــه از نــگاه ایشــان،
گوهــر حکمــت همــان فضیلتمحــوری و رفتــار
نیکــی اســت کــه از انســان ســر میزنــد .حکیــم
–کــه از نظــر ایشــان بایــد قاعدت ـ ًٌا فیلســوف هــم
باشــد -طبیعتــ ًا آن رفتــار نیــک را بــا قــوت و
بــا یــک مبنــای فلســفی انجــام میدهــد .خیلــی
ممنونیــم از فرمایشــاتتان.
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مفهوم حکمت
در دین یهود

آقای آرش آبایی

محقق و دین پژوه کلیمی
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دکتــر خســروپناه :آخریــن ســخنران ماقبــل از
جمعبنــدی نهایــی اینجانــب ،محقــق ارزشــمند
آقــای آرش آبایــی هســتند کــه از محققــان جامعــه
یهودیــان ایــران هســتند .رشــته تحصیلــی  ایشــان
مهندســی عمــران اســت ولــی در حــوزه علــوم
دینــی در حــوزه دیــن یهــود مطالعــات گســتردهای
داشــتند و مشــاور فرهنگــی انجمــن کلیمیــان
تهــران هــم هســتند .صاحــب تألیفاتــی در دیــن
یهــود هســتند .مــا از خاخــام انجمــن کلیمیــان
تهــران دعــوت کردیــم و ایشــان پیشــنهاد دادنــد
از آقــای مهنــدس آبایــی کــه محقــق و پژوهشــگر

در ایــن زمینــه هســتند اســتفاده کنیــم .از ایشــان
دعــوت میکنیــم تشــریف بیاورنــد و حکمــت
را از دیــدگاه یهــود و مخصوص ـ ًا تــورات معرفــی
کننــد.
آقای آبایی:
بــا عــرض ســام و تشــکر از مســئولین مؤسســه
بــرای ترتیــب مراســم بزرگداشــت ایــن روز .مــن
ســعی میکنــم مفهــوم حکمــت در دیــن یهــود
را گــزارشوار خدمتتــان عــرض کنــم .قبــل از
آن بایــد یــادآوری کنــم کــه بــه دلیــل اشــتراکاتی
کــه بیــن منابــع دیــن یهــود و مســیحیت هســت،

بخشهایــی از مطالبــی را کــه مــن قصــد دارم
بگویــم ،روحانیــون محتــرم ارامنــه و آشــوری ذکــر
کردنــد .بــا ایــن حــال مــن ســعی میکنــم بــه
صــورت خالص ـه ســیری بــر مفهــوم حکمــت در
یهودیــت در دوران عهــد عتیــق و دوران تلمــودی
خدمتتــان عــرض کنــم.
معنــای معروفتریــن آیــهای کــه مــن پیــدا
کــردم -و البتــه توســط روحانیــون مســیحی
هــم ذکــر شــد -ایــن اســت کــه تــرس از خــدا
آغــاز حکمــت اســتُ .حخمــا در زبــان عبــری
بــه معنــای حکمــت اســت .ایــن آیــه از مزامیــر
داود اســت کــه بعــدا ً آیاتــی شــبیه بــه آن در امثــال
هــم تکــرار میشــود .ایــن تقریبــ ًا چکیــدهای از
مفهــوم حکمــت در یهــود اســت کــه دو مطلــب را
در خــود دارد  :یکــی اینکــه حکمــت مــورد نظــر،
الهــی اســت و از جانــب خــدا اعطــا میشــود ،و
دوم اینکــه شــکلگیری ایــن حکمــت بــر اســاس
آموزههــای منابــع یهــودی اســت و در بســتر
یهودیــت شــکل میگیــرد .حکمــت یهــودی
در دوران تــورات ،عهــد عتیــق و تلمــودی،
بیشــتر ماهیــت ارشــادی دارد نــه فلســفی یــا
اثباتــی .اساســ ًا یهودیــت دینــیاســت عملگــرا
و تکلیفمحــور .در یهودیــت قبــل از آنکــه بــه
اثبــات خالــق و جهــان یــا تحلیــل جهــان پرداختــه
شــود ،بــه ایــن پرداختــه میشــود کــه یــک فــرد
مؤمــن یهــودی بــرای کســب رضایــت خالــق چــه
بایــد بکنــد .حکمتــی هــم کــه در ایــن دوران در
ایــن بســتر شــکل گرفتــه همیــن شــکل را دارد،
یعنــی حــول محــور زیســتن مطلــوب دینــی
اســتوار اســت.
هرچنــد کــه بعدهــا در قــرون وســطی بــا
اندیشــههای ســعدیا گائــون کــه از متکلمــان
اســامی تأثیــرپذیرفــت ،فلســفه یهــودی شــکل
گرفــت ،امــا پیــش از آن ،حکمــت ،حکمــت دینــی
و الهــی بــود .بــه ایــن ترتیــب حداقــل در ایــن بازه
–از تــورات تــا پایــان دوران تلمــودی -میتوانیــم
بگوییــم کــه حکمــت ،مفهومــی پیشــینی ،الهــی
و دینــی داشــت و در مقابــلِ علــوم انســانی یــا
علــوم انسانســاز و معاصــر خــودش بــود .یعنــی
فاصلـهای بیــن حکمــت و عقــل یــا علــم معاصــر
در بــازه مــورد بحــث ،وجــود داشــت.
حکمــت موهبتــی الهــی بــود کــه از جانــب خــدا

بــه خــواص اعطــا میشــد و گاه هــم ایــن نــوع
حکمــت توســط معلمــان دینــی آمــوزش داده
میشــد .رابطــه ایــن حکمــت بــا تــورات ایــن
طــور بــود کــه تــورات – و بعدهــا تفاســیر فقهــی
و عرفانــی آن -از یــک طــرف منبــع ایــن حکمــت
بــود و از طــرف دیگــر ،کســب حکمــت عاملــی
بــود بــرای درک تــورات .یعنــی یــک ارتبــاط دو
طرفــه برقــرار  بــود؛ هــم حکمــت از تــورات اخــذ
میشــد و هــم بــرای فهــم تــورات مــا نیازمنــد آن
حکمــت خــاص بودیــم.
چنــد مــورد از اشــارات ایــن موضــوع در تــورات
را خدمتتــان عــرض میکنــم .یــک مــورد آیــه
معروفــی در کتــاب تثنیــه  اســت کــه میگویــد
انســان فقــط بــا نــان زنــده نیســت ،بلکــه حیاتــش
وابســته بــه کالم خداونــد اســت .یعنــی زندگــی
یــک انســان زندگــی مــادی نیســت ،چیــزی از
بــاال بایــد بــه او گفتــه شــود؛ و منظــور از ایــن
معنویــت ،همیــن لــزوم وجــود حکمــت الهــی در
زندگــی انســان اســت .ســه منبــع در ایــن دوران
بــرای مفاهیــم و مصادیــق حکمــت یهــودی
موجــود اســت :کتــب مقــدس (یعنــی مجموعــه
عهــد عتیــق یــا کتــاب مقــدس عبــری ،تــورات
و کتــب انبیــای بعــدی) ،مجموعــه تلمــود و
مجموعــهای عرفانــی بــه نــام کتــاب زُو َهــر.
در ایــن ســه مجموعــه میتــوان رگههــا و
آموزههایــی از حکمــت پیــدا کــرد .در عهــد
عتیــق حکمــت معانــی یــا منظورهــای مختلفــی
دارد .معانــی ســاده ُحخمــا یــا حکمــت شــامل
فهــم و درک متــون ،تدبیــری کــه فــرد در زندگــی
بــه کار میبــرد ،بصیــرت و داوری عادالنــه اســت،
و در مــواردی حتــی بــه معنــای دانشهــای
جامــع و کاربــردی بــرای امــور مــادی -کــه بایــد
از جانــب خداونــد اعطــا میشــد -اســت .مثــ ً
ا
در دوران حضــرت موســی ،بــرای ســاختن معبــد
ســیاری در بیابــان ،خداونــد بــه افــرادی خاصــی
حکمــت اعطــا میکنــد کــه قــادر باشــند آن مــکان
یــا وســایل را بســازند .بعدهــا همیــن قضیــه بــرای
ســاختن معبــد ســلیمان در بیتالمقــدس تکــرار
میشــود و خداونــد بــرای انجــام امــور مــادی
ایــن حکمــت را اعطــا میکنــد .قــدرت حکومــت
هــم در خیلــی از مــوارد بــرای پادشــاهان یهــود
بــه عنــوان ُحخمــا ذکــر میشــود ،یعنــی بــاز هــم
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حکمتــی بــود کــه بایــد بــه آنهــا اعطــا میشــد .در
مــواردی ،حکمــت همــراه بــا نبــوت بــود؛ یعنــی
قــدرت نبــوی نوعــی حکمــت را هــم بــا خــود بــه
همــراه داشــت .یــک مثــال از ایــن معنــی ،دوران
حضــرت موســی اســت .حضــرت موســی در
اثــر ســنگینی بــار رهبــری بنیاســراییل شــکایت
میکنــد و خداونــد میگویــد هفتــاد نفــر از
مشــایخ بنــی اســراییل را بیــاور کــه مــن حکمــت
الهــی را بــر آنهــا هــم قــرار دهــم تــا وظایــف بیــن
شــما تقســیم شــود .یعنــی ایــن هفتــاد نفــر در
میــان بنــی اســراییل نبیهــای موقــت میشــوند
کــه بــه نوعــی حکمــت اداره جامعــه هــم بــه آنهــا
داده میشــود .اولیــن مــوردی کــه بــه صــورت
مشــخص دربــاره اعطــای حکمــت اســت را
خدمتتــان گفتــم کــه مربــوط بــه زمانــی اســت
کــه قــرار بــود معبــدی ســاخته شــود .آیــهای
اســت کــه میگویــد خداونــد بــه موســی فرمــود
فــردی بــه نــام ب ِ َصلعِــل را انتخــاب کــردم ،او را
از روح خــود پــر ســاخته و بــا حکمــت و درک
و فهــم او را مملــو ســاختم کــه بتوانــد آن ابــزار و
مــکان را بســازد.
بعــدا ً داســتان مشــابهی در مــورد ســلیمان هــم
شــبیه داســتانی کــه جنــاب محقــق دامــاد دربــارهآدم و جبرئیــل تعریــف کردنــد -هســت .خداونــد
بــه ســلیمان میگویــد انتخــاب کــن کــه چــه
نعمتــی بــرای خــودت میخواهــی .ســلیمان عقــل
و حکمــت را طلــب مــی کنــد .در کتاب پادشــاهان
گفتــه شــده کــه خــدا بــه ســلیمان فهــم و حکمــت
بینظیــری بخشــید ،بصیــرت او بــی حــد و حصــر
بــود ،حکمــت ســلیمان از تمــام دانشــمندان زمیــن
بیشــتر بــود و در تمــام ممالــک دنیــای خــود
معــروف شــد .او حتــی بــا طبیعــت میتوانســت
ارتبــاط برقــرار کنــد و ایــن ناشــی از حکمــت
ســلیمان بــود .معروفتریــن منابــع حکمــت در
عهــد عتیــق هــم از آثــار ســلیمان اســت .ســه
کتابــی کــه در یهودیــت مــورد پذیــرش
قــرار گرفــت شــامل کتــاب
جامعــه ســلیمان ،کتــاب
امثــال ســلیمان و غــز ِل
غزلهــای ســلیمان بــود.
البتــه او کتــاب دیگــری
هــم دارد بــه نــام

حکمــت ســلیمان کــه مــورد قبــول کتــاب
مقــدس یهــودی نیســت امــا بخشــی از
مســیحیان ایــن کتــاب را قبــول دارنــد .بــه
هــر حــال ایــن حکمــت بــه ســلیمان اعطــا
شــد و آثــار ایــن حکمــت هــم در ســرزمین
او ،بیــت المقــدس و اســرائیل ،و هــم در آثــار
مکتــوب او کــه امــروز در دســت ماســت دیــده
شــد.
غیــر از کتابهــای ســلیمان و تــورات ،منابــع دیگر
در مــورد حکمــت ،شــامل کتــاب ایــوب اســت
کــه مکالمـهای اســت بیــن ایــوب و دوســتانش-و بخشهایــی از مزامیــر داود .البتــه بیشــتر ِمزامیــر
مــدح خداونــد اســت امــا در قســمتهایی از
آن بــه حکمــت اشــاره شــده اســت .در تفاســیر
تــورات هــم مفاهیــم حکمــت مــورد تحلیــل
قــرار گرفتــه اســت .در آیـهای از تــورات خداونــد
میگویــد مــن حکمــت را بــه کســانی دادم کــه
«حخَ ــم لِــو» میگویــد .ترجمــه َحخَ ــم
آنهــا را َ
لِــو ،حکیمالقلــب اســت .یعنــی آنهــا قلبــی دارنــد
کــه حکیــم اســت .ایــن اصطــاح خیلــی عجیــب
اســت زیــرا جــای حکمــت در مغــز اســت و
قلــب ،جــای احساســات اســت.
مفســران تــورات در مــورد اصطــاح حکیمالقلــب
خیلــی نظــر دادنــد .یکــی از نظــرات ایــن اســت
کــه ایــن اصطــاح اشــاره بــه پیونــد حکمــت الهی
و حکمــت انســانی دارد .مــا یــک نــوع حکمــت
انســانی داریــم کــه فــردی روی خــودش کار کــرده
و بــه دانــش یــا تربیتــی دســت یافتــه ،امــا حکمــت
الهــی هــم الزم اســت تــا آن را تکمیــل کنــد و او
بتوانــد فــردی شــود مــورد نظــر خداونــد .حتــی
َمثَــل یــا جمل ـهای در تفســیر یهــودی (میــدراش)
هســت کــه «خداونــد حکمــت را بــه کســی
میبخشــد کــه خــود دارای حکمــت باشــد».
ظاهــرا ً یــک جملــه تناقضآمیــز اســت امــا اشــاره
بــه دو نــوع حکمــت دارد؛ یــک حکمــت کــه
خــود فــرد کســب کــرده و آمادگــی آن را دارد و
بعــد آن حکمــت الهــی هــم بــه او اعطــا میشــود.
در امثــال ســلیمان شــبیه همیــن آیــه تکــرار شــده
کــه «کســی کــه حکمــت را در قلبــش نهادینــه
کــرده میتوانــد احــکام دیــن را بــه جــان بخــرد».
ترجمــه عبــری آن ،همیــن اصطــاح حکیــم القلب
اســت کــه قلبــش را آمــاده کــرده و میتوانــد

حکمــت اینکــه چــرا بایــد احــکام دیــن را
اجــرا کنــد ،را کســبکنــد.
در مــورد آن منابــع چــون قبــ ً
ا گفتــه شــد
مــن تکــرار نمیکنــم .فقــط چنــد آیــه یــا
دیــدگاه مختلــف را از آن منابــع پنجگانــه
حکمــت میگویــم .ماحصــل آیــات در کتــاب
ایــوب بیشــتر ایــن اســت کــه حکمــت واقعــی را
نــزد خــدا میدانــد و تنهــا خــدا را میشناســد
کــه میتوانــد حکمــت را بــه انســان بدهــد .در
مزامیــر بــه صراحــت گفتــه شــده کــه آفرینــش
جهــان هــم حاصــل حکمــت الهــی اســت .یعنــی
یکــی از اثــرات حکمتــی کــه انســان میخواهــد از
بــاال دریافــت کنــد آفرینــش جهــان اســت .دانیــال
نبــی صادقــان را در آخرالزمــان وارث حکمــت
کامــل الهــی میدانــد و میگویــد ایــن حکمــت
فقــط نــزد خداســت و تنهــا صادقــان هســتند کــه
میتواننــد آن را دریافــت کننــد و تکامــل ایــن
دریافــت در آخرالزمــان رخ میدهــد .نــگاه کتــاب
زوهــر -کــه در مــورد آن بیشــتر صحبــت خواهیــم
کــرد -ایــن اســت کــه خداونــد ،حکیــم اســت
امــا حکمــت او آن حکمتــی نیســت کــه انســان
میشناســد؛ جنــس و نــوع آن چیــز دیگــری
اســت .ایــن مطالبــی اســت کــه در تــورات و عهــد
عتیــق مــی بینیــم .بعدهــا در تلمــود بابلــی کــه
مجموع ـهای  37رســالهای اســت همیــن آیــات و
مفاهیــم حکمــت در تــورات بســط داده شــد و
گســترش پیــدا کــرد .گاهــی اوقــات مفاهیــم را در
تلمــود بــه صــورت عمیقتــر از کتــاب مقــدس و
تــورات پیــدا میکنیــم .بــه هرحــال تلمــود یکــی
از منابــع حکمــت یهــود اســت .هــم در کل آن 37
رســاله و البــهالی مباحــث فقهــی ،صحبتهــای
حکمتآمیــز میبینیــم و هــم در یکــی از
رســاالت تلمــودی بــه نــام «فصــول پــدران»
مجموعــهای از ایــن گفتارهــای حکمتآمیــز و
اخالقــی جمــعآوری شــده اســت .ایــن رســاله
یکــی از منابــع اخالقــی یهــودی هــم هســت کــه
همــه مطالعــه میکننــد ،بــه فارســی هــم ترجمــه
شــده ،مســائلی اســت کــه همــه شــنیدهایم و در
کتابهــای مختلــف هســت ،امــا نکتــه آن ایــن
اســت کــه شــروع ایــن رســاله تلمــودی بــا ایــن
جملــه اســت کــه «موســی تــورات را در کــوه
ســینای از خداونــد دریافــت کــرد ،آن را بــه

جانشــیناش داد ،جانشــینانش هــم بــه انبیــا دادنــد
و »...سلســله مراتــب ادامــه پیــدا کــرد.
تأکیــد پاراگــراف اول ایــن رســاله بــر ایــن اســت
کــه درســت اســت کــه مطالــب حکمتآمیــزی کــه
در ایــن رســاله تلمــودی آمــده را همــه مــا درک
میکنیــم و خیلــی از آنهــا در ذهــن مــا بدیهــی
اســت و ممکــن اســت در مکاتــب دیگــر یــا
صحبتهــای انســانها هــم پیــدا شــود ،امــا
توجــه داشــته بــاش کــه موســی اینهــا را از خــدا
گرفتــه .یعنــی همچنــان میگویــد اگــر امــری
حکمتآمیــز اســت و عقــل بشــری هــم آن را
تأییــد میکنــد یــا میتوانــد بــه آن برســد ،و نیــز
دلیــل اینکــه یــک یهــودی بــه آن وفــادار اســت
و آن را دنبــال میکنــد الهــی بــودن آن اســت
نــه عقالنــی بــودن آن .در اینجــا تــا حــدودی
میبینیــم کــه حکمــت الهــی را -هــر چنــد کــه
مشــابه حکمــت انســانی باشــد-به خاطــر منشــأ آن
ارجــح میدانــد.
بــرای مانــدگاری حکمــت در ایــن رســاله دو عامل
ذکــر شــده :یکــی تــرس از خداســت کــه میگویــد
ایــن حکمــت بایــد همیشــه بــا یــاد خــدا و تــرس
و وهــم از عظمــت خداونــد همــراه باشــد و مــورد
دوم عمــل بــه حکمــت اســت ،انســانی کــه حکیــم
باشــد ولــی بــه آن حکمــت عمــل نکنــد ،حکمــت
او از بیــن م ـیرود .البتــه در کنــار ایــن ،آموختــن
از هــر فــرد را هــم جــزء خصوصیــات فــرد حکیــم
دانســتهاند امــا همچنــان ریشــه آن را الهــی
میداننــد.
امــا منبــع ســوم ،عرفــان یهــود اســت .بخشهایــی
از کتــاب مقــدس ،تــورات و عهــد عتیــق ،آیاتــی
داشــتند کــه درک آنهــا بســیار غامــض بــوده و
همیشــه مفســران و مخاطبــان یهــودی بــه دنبــال
ایــن بودنــد کــه ایــن تناقضــات یــا پیچیدگیهــا و
اســرار را حــل کننــد؛ مثــل فصــل آفرینــش جهــان
کــه خداونــد چطــور بــا کالماش جهــان را آفریــد
یــا رؤیــای حزقیــال نبــی کــه رؤیــای بســیار
خاصــی اســت یــا احکامــی
کــه بــرای انســان قابــل درک
نیســت امــا بــه آنها دســتور
داده شــده اســت .اینهــا
منجــر بــه ایــن شــد کــه
تفاســیر عرفانــی شــکل
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بگیــرد و آموزههایــی هــم متعاقــب
آن باشــد .ایــن مجموعــه عرفانــی تــا
قــرن  13میــادی و قبــل از آنکــه نــام
قبــاال بــر خــودش بگیــرد و کتــاب رســمی بــه
نــام زوهــر در مــورد آن چــاپ شــود ،بــه نــام
حکمــت مخفــی مشــهور بــود .یعنــی تــورات بــود،
تلمــود هــم بــود ،ولــی یــک حکمــت مخفــی نیــز
بــود کــه مخصــوص محافــل خــواص بــود امــا
حکمــت نــام داشــت ،یعنــی مــا چیــزی فراتــر از
آن معانــی ظاهــری تــورات درک میکنیــم کــه
اســرار تــورات یــا خلقــت در آن نهفتــه اســت.
بعــدا ً در قــرن  13کتابــی نگاشــته شــد در تفســیر

«حخمــا» اســت و دیگــری «بینــا».
کــه یکــی ُ
ُحخمــا همــان حکمــت اســت و بینــا یعنــی فهــم
یــا عقلــی کــه قابــل اســتدالل کــردن و اســتنتاج
اســت .ایــن دو در کنــار هــم قــرار میگیرنــد امــا
ُحخمــا بــر بینــا ارجــح اســت یعنــی  -1تــاج-2 ،
ُحخمــا و  -3بینــا یــا فهــم .یعنــی بــرای انســان از
ذات خداونــد دو منبــع صــادر میشــود کــه یکــی
حکمــت اســت (یعنــی آن چیــزی کــه از بــاال آمده
و دســت نخــورده و الهــی اســت) و یکــی عقــل
یــا قــدرت فهــم کــه بــه نــام بینــا اســت .ایــن دو
بایــد بــا هــم باشــند و بعــدا ً یــک ســفیرای چهــارم
از آنهــا منشــعب میشــود بــه نــام « َد َعت»یــا

عرفانــی تــورات بــه نــام زُو َهــر و آنــگاه عرفــان
یهــودی نــام َقبــاال را بــر خــود گرفــت و تــا بــه
امــروز همــان نــام را دارد .در اینجــا بــاز مــا نــگاه
دیگــری بــه حکمــت میبینیــم کــه خیلــی عرفانــی
و اصــ ً
ا جــزء اصــول بنیادیــن جهــان آفرینــش
اســت .در کتــاب زوهــر کــه مرجــع اصلــی عرفــان
یهــود اســت ،سلســلهای دهگانــه تصویــر میشــود
بیــن ذات خداونــد و جهــان مــادی یــا انســان کــه
بــه اینهــا ِســفیرا -کــه جمــع آنهــا را ِســفیر ُوت
میگوینــد -گفتــه میشــود .در ایــن سلســله
دهگانــه ،اولیــن ســطح کــه خــود تــاج اســت کــه
بــه آن «کِتِــر» میگوینــد یعنــی ذات خداونــد .بعــد
وارد دو شــاخه دیگــر میشــویم ،دو
شــاخه از ایــن ذات منشــعب میشــوند

دانــش .یعنــی مجموعــه دانــش انســانی حاصــل دو
عنصــر اســت :حکمــت و عقــل .قبــاال میگویــد
هــر کــدام از اینهــا بــدون دیگــری دچــار مشــکل
میشــود .یعنــی اگــر فقــط حکمــت بــود و عقــل
نبــود ،انســان در ایــن فضــای حکمتآمیــز گــم
میشــد و بــرای او قابــل درک نبــود؛ و اگــر عقــل
تنهــا بــود و حکمــت نبــود ،عقــل میتوانــد بــه
راحتــی بــه بیراهــه بــرود و منجــر به جنایت شــود.
عرفــان یهــود ،عقــل تنهــا بــدون کمــک حکمت را
خطرنــاک میدانــد .یعنــی هــر دو مهــار یــا کمکــی
بــرای هــم هســتند .بنابرایــن در عرفــان یهــود هــم
بــه حکمــت نــگاه خاصــی شــده ،امــا عقــل را هــم
در کنــارش -البتــه در مرتب ـهای پایینتــر -همــراه
میدانــد.

در پایــان میتوانیــم بــه ایــن قضیــه اشــاره کنیــم
کــه ارزش حکمــت در تاریــخ یهــود ،در دوران
قبــل از دوران فلســفی یــا معاصــر ،آنقــدر واال
بــود کــه در تاریــخ یهــود حتــی شــخصیتهای
یهــودی کــه بــه اســارت رفتــه بودنــد یــا آواره و
مهاجــر بودنــد اگــر حکمتی داشــتند
مــورد توجــه قــرار میگرفتنــد.
مثــال ایــن مــورد هــم حضــرت
یوســف بــود کــه بــا اینکــه یــک
جــوان عبرانــی منفــور بــود بــه
خاطــر حکمتــی کــه بــرای تعبیــر
خــواب پیــدا کــرد بــه صــدارت
مصــر رســید و نفــر دوم مصــر
شــد .بــرای دانیــال نبــی هــم همیــن
اتفــاق افتــاد .دانیــال هــم مهاجــر
و اســیر بــود و بعــد از ســقوط
اورشــلیم از اســرائیل بــه ایــران
آمــد  ،امــا بــه خاطــر حکمتــش
بــه دربــار ایــران راه پیــدا کــرد .دو
نبــی دیگــر یهــودی بــه نــام ِعــزرا و
ن ِ ِحمیــا هــم جــزء اســرای یهــودی
بودنــد کــه بــه ایــران آمدنــد امــا
بــه دربــار راه پیــدا کردنــد .عکــس
ایــن مطلــب هــم بــوده .بســیاری
از ناکامیهــای یهــود در دوران
باســتان یعنــی ســقوط اورشــلیم و
ویرانــی معبــد بیــت المقــدس بــه
فقــدان حکمــت یــا بیتوجهــی
بــه حکمــت انبیــا نســبت داده شــده
اســت .دو نبــی آن زمــان یعنــی
اشــعیا و ارمیــا کســانی بودنــد کــه
دارای حکمــت الهــی بودنــد و بــه
حاکمــان یهــودی هشــدار میدادنــد
کــه چگونــه رفتــار کننــد تــا کشــور
و معبــد مقــدس حفــظ شــود امــا
آنهــا بــه ایــن حکمتهــا توجــه
نمیکردنــد و نتیجــه آن ســقوط
اورشــلیم و تبعیــد یهــود شــد .در
آن دوران روحانیــت یهودیــان در دســت کاهنــان
یهــودی بــود ،یعنــی یــک صنــف موروثــی از
خانــدان الوی و نســل هــارون .بــه تدریــج حکمت

جــای روحانیــت موروثــی را گرفــت و
رفتــه رفتــه خاخامهــا یعنــی حکیمــان
دینــی جــای کاهنــان را گرفتنــد .یعنــی بــه جــای
اینکــه یــک خانــدان یــا طایفــه بــه صــورت
موروثــی عهــدهدار امــور روحانیــت در مذهــب
یهــود شــوند ،رفتــه رفتــه حکیمــان
جانشــین کاهنــان شــدند و فریضــه
هدایــت دینــی و روحانیــت ،امــری
اکتســابی و بــر اســاس صالحیتهــای
ِحکمــی فــرد قلمــداد شــد.
صحبتــم را بــا آیــهای کــه کشــیش
محتــرم ارامنــه هــم بــه آن اشــاره کــرد
پایــان میدهــم .آخرالزمانــی کــه در
ادبیــات دینــی یهــود تصویــر شــده،
آخرالزمــان حکمتآمیــز اســت .اشــعیای
نبــی جملــهای دارد کــه میگویــد:
«زمیــن از حکمــت الهــی مملــو خواهــد
شــد هماننــد آبهایــی کــه دریاهــا را
میپوشــاند».
دکتر خســروپناه :خیلــی اســتفاده کردیم.
تشــکر میکنــم از جنــاب مهنــدس آبایــی.
در ایــن گزارشــی کــه ایشــان دادنــد هــم
بــه مفهومشناســی حکمــت پرداختنــد
و هــم بــه مصداقشناســی حکمــت از
دیــدگاه یهــود و در ضمــن مباحثشــان
بــه تفــاوت حکمــت و عقــل و علــم هــم
اشــاره کردنــد .در ایــن تبییــن و گزارشــی
کــه داده شــد ،هــم بــه تــورات تمســک
شــد ،هــم بــه تلمــود ،هــم بــه حکمــت
مخفــی و هــم بــه عرفــان قبــاال .ایشــان
اشــاره کردنــد کــه هــر چنــد حکمــت
انســانی هــم داریــم ،ولــی حقیقــت
حکمــت یــک مفهــوم دینــی اســت کــه
بــه صــورت موهبــت الهــی بــه انســان
داده مــی شــود .وقتــی انســان تــرس از
خــدا داشــته باشــد و بــه خــدا نزدیــک
شــود و اهــل عمــل بــه حکمــت باشــد،
ایــن انســان بیشــتر ظرفیــت حکمــت
الهــی را دارد .مــن از ایشــان تشــکر میکنــم و
سپاســگزارم کــه تشــریف آوردنــد و ایــن
بحــث را ارائــه کردنــد.
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اجــازه بدهیــد تحلیلــی کــه اینجانــب از حکمــت
دارم ،هــم در فلســفه و هــم در متــون اســامی،
خدمتتــان ارائــه کنــم .تــا آنجــا کــه بنــده
تحقیــق کــردم ،اصطــاح حکمــت را اولیــن
بــار کِنــدی متــرادف بــا فلســفه گرفــت .کنــدی
وقتــی آثــار یونانیــان را بومیســازی کــرد بــرای
هــر واژه یونانــی یــک معــادل پیــدا کــرد و بــرای
فلســفه ،حکمــت را انتخــاب کــرد .در واقــع
حکمتــی کــه کنــدی میگفــت همــان فلســفه
یونانیــان بــود کــه بومیســازی شــده بــود.

ســپس همیــن حکمــت متــرادف بــا فلســفه
مشــائی شــد کــه یــک فلســفه اســتداللی بــود،
یعنــی فلســفهای بــود کــه مبتنــی بــر منطــق و
صغــری و کبــری و نتیجــه بــود .بعــد از ابنســینا
نوبــت ســهروردی رســید .ســهروردی حکمــت
را فقــط حکمــت بحثــی یــا مشــائی نمیدانســت
و معتقــد بــود وقتــی حکمــت بحثــی و شــهودی
بــا هــم ترکیــب بشــوند میشــود حکمــت.
یعنــی وقتــی اســتدالل و شــهود بــا هــم جمــع
شــد میتوانیــم بــه حکمــت برســیم .تــا نوبــت

مالصــدرا رســید .حکمــت از دیــدگاه
مالصــدرا ترکیبــی از بحث و شــهود و
آیــات ور روایــات بــود .یعنــی فلســفه
مالصــدرا ،قــرآن و برهــان و عرفــان
بــود و معتقــد بــود اگــر مــا بخواهیــم
چیــزی را حکمــت بنامیــم فقــط بــا
اســتدالل نمیتــوان آن را حکمــت
نامیــد ،و فقــط بــا کشــف و شــهود هم
نمیتــوان ،ترکیــب ایــن دو هــم کافــی
نیســت؛ ترکیــب عقــل (اســتدالل) و
اشــراق (شــهود) و آیــات و روایــات
(حکمــت نقلــی) یــک حکمــت
متعالــی اســت کــه همــان حکمــت صدرایــی را
فراهــم میکنــد .ایــن ســیر تطــور معناشــناختی
حکمــت در فلســفه بــود کــه بــه اختصــار عرض
کــردم.
امــا وقتــی بــه قــرآن یــا روایــات مراجعــه
میکنیــم ،برداشــت بنــده ایــن اســت کــه
مقصــود آنهــا از حکمــت ،هیچکــدام از
حکمــت مشــاء و اشــراق و حکمــت متعالیــه
نیســت .نــه اینکــه منافــات دارد! حکمتــی
کــه در قــرآن بیــان میشــود را در دو ســوره
میتــوان پیگیــری کــرد :یکــی ســوره اســراء
و دیگــری ســوره لقمــان .در ســوره لقمــان
خــدای ســبحان مــی فرمایــد َ«و َل َقـ ْـد َآت ْینــا ُل ْقمـ َ
ـان
ْ ْ َ
ال ِحک َمــة»؛ بــه لقمــان حکمــت دادیــم .مصادیــق
حکمــت را کــه خداونــد در ســوره لقمــان نــام
میبــرد چیســت؟  -1شــرک نورزیــدن -2
شــکرگذاری نســبت بــه والدیــن و مخصوصــ ًا
مــادری کــه تــو را حمــل کــرده و پــرورش
داده .یعنــی شــکرگذاری نســبت بــه والدیــن و
خصوصــ ًا والــده از مصادیــق حکمــت اســت
الص َ
 -3عبــادت خــدا .میفرمایــد « َو َأقــم َّ
ــاة».
ِ ِ
معلــوم میشــود کــه شــکرگذاری نســبت بــه
بنــدگان حتــی تقــدم دارد بــر عبــادت خداونــد.
چــون انســانی کــه اهــل شــکرگذاری نســبت بــه
مخلــوق باشــد در مقابــل خداونــد هــم خضــوع
و خشــوع دارد -4 .دعــوت جامعــه بــه فضیلــت
کــه اصطالح ـ ًا در فقــه بــه آن امــر بــه معــروف

و نهــی از منکــر میگوییــم .یعنــی
فضلیتــی کــه تــو شــناختی و بــه آن
عمــل میکنــی جامعــه را هــم بــه
آن فضیلــت دعــوت کــن -5 .صبــر
و دوری از تکبــر ،خــود پســندی و
فخرفروشــی .میگویــد کســی حکیــم
اســت کــه اهــل تکبــر و فخرفروشــی
نباشــد .اگــر خــدا بــه او کمــال غیــر
اکتســابی داده باشــد ،مث ـ ً
ا خداونــد او
را زیبــا خلــق کــرده باشــد  ،یــا دارای
کمــال اکتســابی باشــد ،مثــ ً
ا درس
خوانــده و عالــم شــده ،فخــر فروشــی
نکنــد و خــود را برتــر از دیگــران ندانــد-6 .
میانــهروی و دوری از افــراط و تفریــط.
وقتــی مــا ایــن آیــات را بررســی میکنیــم،
مــی بینیــم حکمــت در قــرآن ،فضیلــت مبتنــی
بــر معرفــت اســت و معرفــت منتهــی بــه
فضیلــت .ایــن دیــدگاه بــا بحثهــای فلســفی

خیلــی تفــاوت دارد .حــاال اینجــا ســؤالی مطــرح
میشــود کــه آیــا حکمــت اصــوالً متــرادف بــا
فســلفه اســت؟ بــه نظــر مــن نــه! آیــا حکمــت
متــرادف بــا علــم اســت؟ بــه نظــر مــن نــه! آیــا
حکمــت متــرادف بــا عرفــان اســت؟ بــه نظــر
مــن نــه! یعنــی چــه؟ یعنــی خیلــی از شــماها
ممکــن اســت دانــش فلســفه را کالســیک
نخوانــده باشــید ،یــا ممکــن اســت عالــم و
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دانشــمند کالســیک در فیزیــک ،شــیمی یــا
زیستشناســی هــم نباشــید ،یــا اصطالحــ ًا
دیســیپلین عرفــان را طــی نکــرده باشــید ولــی
حقیقتــ ًا حکیــم باشــید .چــرا؟ چــون رفتــار و
فضیلــت مبتنــی بــر معرفــت داریــد .خانــم یــا
آقایــی کــه رفتــار فضیلتمدارانــه دارد یعنــی
اهــل ادب اســت ،اهــل تواضــع اســت ،اهــل
خدمــت بــه خلــق اســت ،و ایــن رفتارهــای
مثبــت و نیــک و درســت را بــر اســاس اندیشــه
راســتی دارد.
حــاال اگــر کســی کــه فضیلــتاش مبتنــی بــر
معرفــت اســت ایــن معرفــت را بــا فلســفه (چــه
فلســفه مشــاء ،چــه حکمــت اشــراق و چــه
حکمــت متعالیــه) و علــم  و عرفــان و شــهود (و
کل عالــم را تجلــی حق تعالــی ببیند)
تعمیــق ببخشــد ،آن موقــع رفتــار
فضیلتمحــورش عمیقتــر خواهــد
بــود .خیلــی فــرق اســت بیــن رفتــار
فضیلتمحــوری کــه فضیلــتاش
مبتنــی بــر معرفــت عامیانــه اســت
بــا رفتــار فضیلتمحــوری کــه
فضیلــتاش مبتنــی بــر معرفــت
عمیــق و فلســفه و عرفــان و دانــش اســت .البتــه
ممکــن اســت کســی دانــش تجربی داشــته باشــد
(مثــ ً
ا پزشــک ،فیزیــکدان یــا زیستشــناس
شــود) و ایــن دانــش عمــق بیشــتری بــه فضیلــت
او بدهــد ،ایــن میشــود حکیــم .لــذا گذشــتگان
بــه اطبــا حکیــم میگفتنــد؛ ایــن اطــاق و
کاربــرد بیراهــه نبــود .چــون حکیــم و طبیــب
کســی بــود کــه دانــش منتهــی بــه فضیلــت
داشــت و بــا دانــش درســت بــه درمــان مــردم
و خدمــت بــه خلــق میپرداخــت .بــه دنبــال
ایــن نبــود کــه بــا ایــن دانــش از نظــر مالــی به
مــردم آســیب بزنــد و زور بگویــد ،دنبــال
درمــان بــود .اطبــای قدیــم اگــر هــم
اجرتــی میگرفــت میگفتنــد هــر
چقــدر داری ،اینطــور نبــود
کــه حتم ـ ًا نرخــی تعیین
کننــد .یا فیلســوفی

کــه فلســفه را عمیقـ ًا کســب کــرده و فلســفه بــه
فضیلــت منتهــی شــود ،آن فضیلــت عمیق اســت.
ولــی ممکــن اســت کســی فیلســوف باشــد،
خیلــی اصطــاح بدانــد ،از وجــود و ماهیــت و
جوهــر و عــرض و مقــوالت عشــر و کلیــات
خمــس حــرف بزنــد ،ولــی فضیلــت نداشــته
باشــد ،اهــل تکبــر و فخرفروشــی باشــد و خیــال
کنــد از همــه عالمتــر اســت ،ایــن ارزش نــدارد.
ایــن شــخص فلســفه دارد ولــی حکمــت نــدارد؛
در حالیکــه آن شــخص کاســب کــه فلســفه
نخوانــده و ســواد آنچنانــی هــم نــدارد ،چــون
فضیلــت دارد میشــود بــه او حکیــم گفــت.
لــذا حکیــم بــه تعبیــر مالصــدرا ذومراتــب مقــول
بــه تشــکیک اســت .یعنــی از یــک انســان عامــی
دارای یــک معرفــت ابتدایــی کــه بــه
فضیلــت منتهــیشــود میتــوان بــه
او حکیــم گفــت تــا کســی کــه عالــم
بــه علــوم طبیعــی باشــد و علمــش
بــه فضیلــت متهــی شــود ،یــا
فلســفه مشــاء یــا حکمــت متعالیــه
یــا عرفــان نظــری و عملــی بدانــد
کــه منتهــی بــه فضیلــت شــود .بــه
همیــن جهــت بــه تعبیــر عزیــزان ایــن جلســه
چــرا انبیــاء حکیمانــد؟ چــون انبیــاء کســانی
هســتند کــه علــم لدنــی و علــم گذشــته و آینــده
«ســلونی َقبـ َ
ـل اَن
را دارنــد .امیرالمؤمنیــن فرمــود َ
تَفقِدونــی» .اولیــاء الهــی علــوم بســیار دارنــد ولی
ایــن علــوم ذرهای بــه آنهــا تکبــر و عجــب و فخر
فروشــی نــداد ،بلکــه فضیلــت داد .اوج فضیلــت
و محبــت و خدمــت بــه خلــق را در اولیــاء الهــی
میبینیــد .لــذا حکیــم بــه معنــای دقیــق کلمــه
آنهــا هســتند و مــا بایــد ایــن تواضــع ســقراط را
بپذیریــم و بگوییــم مــا دوسـتدار حکمــت و در
مســیر حکمــت هســتیم .از خداونــد خواســتاریم
از ایــن جلســات بــه مــا برکــت بدهــد کــه
همــه مــا اهــل حکمــت شــویم.
والســام علیکــم و رحمــة اللــه و
برکاتــه.

همایش بزرگداشت
شیخ اشراق
دبیر علمی همایش :دکتر شهین اعوانی

معنی اشراق در سهرودی
سهروردی شهید تکفیر

استاد غالمحسین ابراهیمی دینانی
استاد سید مصطفی محقق داماد
کاربست روش شناسی حکمت سهروردی در جلوگیری از انحطاط اجتماعی
استاد عبدالحسین خسروپناه
سهروردی و غزالی
استاد غالمرضا اعوانی
شخصیتهای سهروردی در آثارش
دکتر زهرا زارع
منطق سهروردی
دکتر مهدی عظیمی

معنی اشراق در سهروردی

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

استاد فلسفه اسالمی و عضو فرهنگستان علوم
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اعیان همه شیشههای گوناگون بود
کافتاد بر او پرتو خورشید وجود
هر شیشه که زرد بود یا سرخ و کبود
خورشید در آن بدانچه او بود نمود
فرمودنــد کــه موضــوع بحــث ،معنــی اشــراق اســت.
امــروز روز ســهروردی اســت ،شــیخ شــهید مــا هــم
صاحــب کتــاب حکمــت االشــراق اســت .فلســفه
ســهروردی ،فلســفه اشــراقی اســت.
ـر َق،
کلمــه اشــراق عربــی و از بــاب افعــال اســت .أشـ َ

ـر َق یعنــی طلــوع
ـر َق اســتَ .شـ َ
یُش ـر ُِق ،إشــراق ًا .مجــرد آنَ ،شـ َ
أشــر َق ِ
ت األرض ،طالــع شــدن خورشــید ،اشــراق
خورشــید.
َ
اســت .بــه همیــن جهــت جایــی را کــه خورشــید طلــوع میکنــد
مشــرق و جایــی را کــه غــروب میکنــد مغــرب میگوینــد.
مشــرق یعنــی جایــی کــه نــور تابــش میگیــرد ،میتابــد و
طلــوع میکنــد .پــس شــرق یعنــی طلــوع نــور.
هــر نــوری میتابــد بــرای اینکــه دیــده شــود .نــور میتابــد
کــه مــا ببینیــم و هــر بیننــدهای ببینــد .پــس تابــش نــور بــرای
دیــده شــدن اســت .صــدای موســیقی چطــور؟ موســیقی نواختــه

میشــود بــرای اینکــه شــنیده شــود .اگــر گوشــی در
عالــم هســتی نباشــد نواختــن موســیقی چــه معنــی
دارد؟! صــدا بــرای شــنیده شــدن اســت و نــور بــرای
دیــده شــدن .صــدا از دهــان و زبــان اســت .زبــان مظهــر
صداســت .هــر صدایــی ن َ َفــس اســت کــه از دهــان و
دو لــب خــارج میشــود .نــور در چشــم منعکــس
میشــود .اگــر چشــم نباشــد نــور دیــده نمیشــود.
نــور و صــدا اهمیــت اساســی و نقــش بنیــادی در عالــم
هســتی ،از ذره تــا کهکشــان دارنــد .و در مقابــل نــور
و صــدا ،چشــم و گــوش .شــما پنــج حــس ظاهــری
داریــد .از ایــن پنــج حــس کــه شــامل ذائقــه ،شــا ّمه،
باصــره ،ســامعه و المســه اســت ســمع و بصــر نقــش
بنیــادی دارنــد .صــوت و نــور هــم در عالــم خیلــی
نقــش دارنــد.
خداونــد تبــارک و تعالــی ،ج ّلــت عظمتــه،
وقتــی خــود را معرفــی میکنــد نمیگویــد
مــن واجــب الوجــود و علــت العلــلام،
ســمیع بصیــر .مرتــب در قــرآن
میگویــد
ٌ
تکــرار شــده کــه إ ِ َّن َّ
ــر.
الل ُهــ َو َّ
الســ ّ ِم ُع الْبَ ِص ُ
خداونــد آگاهــی مطلــق اســت ،همــه چیــز
را میدانــد ولــی چــرا در قــرآن نگفتــه کــه
میبویــد؟ چــرا نمیگویــد میچشــد یــا
لمــس میکنــد؟ البتــه کلمــه یَع َلــم هســت
امــا وقتــی از علــم بــه مرحلــه حــس میآییــم
میگویــد إ ِ َّن َّ
یــر .از بیــن پنــج
الســ ِم ُ
الل ُهــ َو َّ
یع الْبَ ِص ُ
حــس ،خــود حقتعالــی روی ایــن دو حــس انگشــت
گذاشــته اســت .گــوش صداهــا را میشــنود و معانــی را
میفهمــد و چشــم دیدنیهــا را میبینــد.
مــن ســؤالی میپرســم ،جــواب ایــن ســؤال را بــه
خودتــان بدهیــد .کار مــن ســؤال و جــواب اســت .بیــن
دیــدن و شــنیدن ،شــنیدن بیشــتر در فهمیــدن شــما نقــش
ایفــا میکنــد یــا دیــدن؟ بیشــتر از راه گــوش عالمــه
شــدهاید یــا از راه چشــم؟ ایــن مســأله اســت :ســمع
ســمیع
یــا بصــر؟ خداونــد در قــرآن کریــم میگویــد
ٌ
بصیــر ســمیع .همــه آیــات قــرآن
بصیــر ،نمیگویــد
ٌ
ـمیع بصیــر اســت .ســمیع مقــدم اســت .گویــا
کریــم ،سـ ٌ
آدم کمــی میــل دارد کــه بفهمــد نقــش ســمیع بیشــتر
اســت .مــن تفســیر نمیکنــم ،ایــن بــا خودتــان اســت

کــه تفســیر کنیــد ،ولــی چــرا خداونــد ســمیع را قبــل از
بصیــر میگویــد؟
مولــوی مــا ،جــال الدیــن بلخــی ،در اول مثنــوی بســم
اهلل نمیگویــد .یــک مــرد عــارف ،بســم اهلل نمیگویــد.
مــن نســخه اصلــی آن را در قونیــه دیــدهام ،بســم اهلل
نــدارد .میگویــد
بشنو از نی چون شکایت میکند
از جداییها حکایت میکند
حکایــت مــال جداییهاســت .نالــه نــی کمــی حزیــن
اســت و کمــی شــکایت در آن اســت .ایــن حزیــن بــودن
نالــه نــی مربــوط بــه چیســت؟ از جدایــی .از کجــا جــدا
شــده؟ از نیســتان.
ایــن مربــوط بــه گــوش بــود .مولــوی میگویــد «آدمــی
فربــه شــود از راه گــوش» .شــیخ مــا شــهید
ســهروردی (ره) نــوری اســت .گفتیــم نــور
را بــا چــه میبینیــم؟ بــا چشــم .او بیــش از
آنکــه روی گــوش تکیــه کنــد روی چشــم
تکیــه کــرده .هــر دو هــم درســت هســتند.
قضــاوت بــا شــما .مولــوی گوشــی اســت و
شــیخ اشــراق چشــمی .میگویــد َّ
الل نُــو ُر
تو َْ
ال ْر ِ
ض .حکمــت او حکمــت
الســ َم َو ِ َ
َّ
نــوری اســت و فلســفه او هــم فلســفه
اشــراق اســت .اشــراق را هــم معنــی کردیــم
کــه بــه معنــی طلــوع نــور اســت.

یــک مطلــب کــه الزم اســت بگویــم ایــن اســت کــه در
طــول هفتصــد -هشــتصد ســال بــه اشــتباه میگوینــد
شــیخ اشــراق قائــل بــه اصالــت ماهیــت اســت چــون
گفتــه وجــود ،اعتبــاری اســت .بلــه بــا صراحــت
میگویــد کــه وجــود ،امــری اعتبــاری اســت امــا
هیچجــا نگفتــه اســت ماهیــت .آقایــان میگوینــد
چــون او گفتــه وجــود اعتبــاری اســت پــس قائــل بــه
اصالــت ماهیــت اســت .زهــی نادانــی! پــس اگــر شــیخ
اشــراق میگویــد وجــود اعتبــاری اســت و قائــل بــه
اصالــت ماهیــت هــم نیســت ،قائــل بــه چیســت؟ قائــل
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بــه اصالــت نــور اســت .ماهیــت ،ظلمانــی اســت ،مثــارِ
کثــرت اســت .ماهیــت در حــد ذات ،ظلمــت اســت.
پــس شــیخ اشــراق قائــل بــه اصالــت نــور اســت.
ابنســینا ،ارســطو و صدرالمتألهیــن مالصــدرا قائــل
بــه اصالــت وجودنــد .شــیخ اشــراق میگویــد وجــود
اعتبــاری اســت؛ وجــود ،فقــط یــک مفهــوم اســت .پــس
اصــل چیســت؟ نــور .خــدا هــم نــور اســت .خــدا نگفته
اســت مــن واجــب الوجــود یــا علتالعل ـلام .در قــرآن
مــا واجــب الوجــود نداریــم .در مقــام دعــا مــا هیـچگاه
نمیگوییــم یــا علــت العلــل ،ولــی یــا نــور میگوییــم.
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نــور چیســت؟ شــما نــور را میبینیــد یــا منـ ّور را؟ نــور
را نمیبینیــد ولــی نــور هســت! نــور فیزیکــی قابــل
اندازهگیــری اســت ،تقســیمپذیر اســت ،انتشــار دارد.
فیزیکدانهــا دربــاره نــور برایتــان صحبــت میکننــد.
امــا نــور فیزیکــی هــم بــه نــور معنــوی نــور اســت.
حکمــای مــا -رضــوان اهلل علیهــم اجمعیــن -تعریــف
اهــر ب ِ ّ
الــذات یَظا ِهــر
جالبــی کردهانــد :النّــور ُهــ َو ال ّظ ُ
ـر لِغَیــره .از ایــن تعریــف بهتــر نمیشــود!
بِذاتِــه وال ُمظهِـ ُ
ماهیتــی بــرای نــور نگفتهانــد ،اگــر هــم ماهیتــی داشــته
باشــد ماهی ـتاش همیــن تعریــف اســت .نــور چیــزی
اســت کــه ذاتــ ًا روشــن اســت .همــه جــا را بــا نــور
روشــن میکنیــم ولــی خــود نــور را بــا چــه روشــن
میکنیــم؟ خــودش روشــن اســت ،و چــون خــود
روشــن بالـ ّ
ـذات اســت همــه چیــز را روشــن میکنــد.
ایــن تعریــف ماهــوی اســت ،رســم اســت ،شــرح االســم
اســت .خداونــد تبــارک و تعالــی ظاهــر بالـ ّ
ـذات اســت.
الظاهــر بذاتــه .مــا چقــدر ســادهلوح و نادانیــم کــه
برهــان میآوریــم تــا خــدا را ظاهــر کنیــم .مــا خــدا
را ظاهــر میکنیــم یــا خــدا مــا را ظاهــر میکنــد؟ از
ایــن بــه بعــد توبــه کنیــم .خــدا هــم ظاهــر اســت و
هــم همــه چیــز را ظاهــر میکنــد .ایــن اســت معنــی
اشــراق.
پــس اشــراق یعنــی نــور ،نــور معنــا و نــور واقعــی ،نــه
نــور حســی و فیزیکــی .البتــه نــور فیزیکــی هــم نــور
اســت ،امــا نــور منحصــر بــه عالــم فیزیــک نیســت.

هســتی ،نــور اســت .وجــود هــم از دیــد شــیخ اشــراق
نــور اســت .شــیخ نمیگویــد وجــود ،میگویــد نــور.
خــدا نــور اســت و همــه چیــز را روشــن میکنــد،
چشــم مــا را هــم روشــن کــرده و چــون بــه چشــم مــا
روشــنایی داده مــا چیزهــا را میبینیــم .هــم روشــنایی
را بــه چشــم مــا داده و هــم بــا نــوری کــه بــه اشــیاء
میتابانــد آنهــا را بــه مــا نشــان داده .همــه انــوار از
خداونــد اســت و خــود خداونــد ،نوراألنــوار اســت.
ایــن تعبیــر شــیخ اشــراق اســت ،یعنــی نــور همــه
نورهــا .همــه روشــناییها از حــق روشــن اســت و
چیــزی روشــنتر و ظاهرتــر از حقتعالــی نداریــم.
اگــر مــا نمیبینیــم چشــم مــا کــور اســت .حقتعالــی
را بــا چشــم ســر نمیشــود دیــد ،امــا شــاید بــا همیــن
چشــم هــم بتــوان دیــد .یــک شــعر از نظامــی بخوانــم
و ختــم کنــم.
دید پیمبر نه به چشم دگر
بلکه به این چشم سر این چشم سر
حضــرت ختمــی مرتبــت بــا همیــن چشــم خداونــد را
دیــد ،همــه چیــز را حــق میدیــد .حضــرت موســی (ع)
صــدای حــق را شــنید .حضــرت موســی گوشــی بــود،
حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) چشــمی و گوشــی بــود.
حضــرت موســی اول خواســت ببینــد و بعــد رفــت
ســراغ گــوش .اول گفــت َر ّ ِب أَرِنِــي؛ خدایــا خــودت
را بــه مــن نشــان بــده ،میخواهــم تــو را ببینــم .بــه او
ــن ت ََرانِــي؛ یعنــی نمیبینــی .حــاال
خطــاب شــد کــه ل َ ْ
کــه از دیــدن ناامیــد شــد رفــت ســراغ شــنیدن .بــه وادی
ـم َّ
وســى ت َْكلِي ًمــا .خداونــد بــا او
الل ُم َ
طــور رفــتَ .و َك َّلـ َ
حــرف زد و او صــدای خــدا را شــنید .حضــرت ختمــی
مرتبــت (ص) ،پیغمبــر مــا ،اول وحــی را شــنید و بعــد
بــه معــراج رفــت و دیــد .حضــرت موســی از دیــدن بــه
شــنیدن رفــت و نبــی محتــرم مــا از شــنیدن بــه دیــدن.
هــر دو بــزرگ بودنــد.
پــس ایــن معنــی اشــراق اســت .حــال شــیخ اشــراق چــه
میخواهــد بگویــد؟ میگویــد حکمــت مــن اشــراقی و
نــوری اســت .هــگل میگویــد کــه اولینبــار در تاریــخ
بشــریت ،معنویــت از طریــق طــرح مســأله نــور بــه
واســطه ایرانیهــا وارد جامعــه بشــری شــد .اولینبــار
نــور را بــزرگان ایرانــی مطــرح کردنــد و بــا طــرح
مســأله نــور ،معنویــت بــه جهــان بشــریت وارد شــد.

دکتر سید مصطفی محقق داماد

استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سهروردی شهید تکفیر
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .الحمــدهلل و الصــاة
و الســام بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .الحمــدهلل
و الصــاة و الســام علــی رســول اهلل.
اگــر ســمیع باشــیم و اندکــی گــوش بدهیــم
صــدای فرزنــدان یتیمــی را میشــنویم کــه
پدرانشــان را میکشــند ،نالــه بیوهزنانــی را
میشــنویم کــه شوهرانشــان را ســر میبرنــد
و نالــه خانمهایــی را میشــنویم کــه گرفتــار
بــردهشــدن هســتند .زمــان عجیبــی اســت زمــان
مــا .در چنیــن زمانــی ســخن از ســهروردی
میگوییــم .حضــرات فضــا ،خانمهــا و آقایــان،
بــه تاریــخ مراجعــه کنیــم و ببینیــم چقــدر خــون
ریختــه شــده و ایــن تفکــر و جریانــات چقــدر
کشــته داده .ریشــه ایــن قضیــه بــه نکتــهای
برمیگــردد کــه تمــام ادیــان بــدان متهمانــد؛
ادیــان و پیــروان ادیــان متهمانــد کــه جامعــه
بشــری را بــه مؤمــن و کافــر تقســیم میکننــد.
ایــن تقســیم ،منبــع و منشــاء خونریــزی شــده
اســت .البتــه ایــن تقســیم بــه مؤمــن و کافــر
اختصــاص بــه ادیــان ابراهیمــی نــدارد .بــه
 500ســال قبــل از میــاد مســیح برگردیــم.
ســقراط ،دانــای یونــان را بــه اتهــام تشــویش

اذهــان عمومــی نســبت بــه خدایــان ،در محکم ـهای
بــا پانصــد عضــو هیئــت منصفــه محاکمــه کردنــد.
هیئــت منصفــه او را کافــر دانســت و بــا عنــوان کفــر،
جــام زهــر بــه او نوشــاندند .پــس ایــن تفکــر ،مســأله
ادیــان ابراهیمــی نیســت .ببینیــد از چــه زمانی شــروع
میشــود! آنجــا کــه دیگــر ادیــان ابراهیمــی نبودنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه جــام شــوکران ســقراط بــه
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دســت کســانی بــه ســقراط داده شــد کــه میگفتنــد
ســقراط کافــر اســت و او را تکفیــر کردنــد .ســقراط
هــم بــه خاطــر اطاعــت از قانــون آن را مینوشــد
و تاریــخ را بــرای همیشــه در ســوگ یــک دانــا
مینشــاند؛ دانایــی کــه میتوانســت بــا افــکار ســازنده
خــود ،جامعــه بشــری را تربیــت کنــد .آنهــا بــا یــک
تکفیــر ،ایــن محرومیــت را بــه جامعــه بشــری دادنــد.
ایــن مســأله در تاریــخ اســام ،از همــان روزهــای
آغازیــن و بهخصــوص بعــد از پیغمبــر اســام شــروع
شــد .در زمــان رســول اهلل کســی تکفیــر نشــد .ســاب
غیــر از تکفیــر اســت .شــاعری کــه ســب میکنــد،
یعنــی فحــش و ناســزا میگویــد ،ایــن یــک موضــوع
اســت ،ولــی اینکــه کســی کافــر اســت و بایــد او را
بکشــند ،یعنــی کســی را تکفیــر کننــد ،الاقــل مــن
اســناد تاریخــی محکمــی ندیــدم .ایــن قضیــه بعــد از
رســول اهلل ،در دوران قدرتهــای خالفــت شــروع
شــد .تکفیــر در قــدرت دینــی ،حربــهای بســیار
ی اســت .چــون قــدرت دینــی مفســر رســمی
قــو 
دیــن میشــود و میتوانــد بــا هــر تفســیر دیگــری
مخالفــت کنــد و او را محکــوم بــه کفــر کنــد.
جهمیــه ،قدریــه ،معتزلــه ،اشــاعره و  ..بــا هــم چــه
کردنــد؟ همــه از همیــن نهــاد تکفیــر اســتفاده کردنــد
و همدیگــر را کوبیدنــد و بــر مغــز هــم تپانچــه زدنــد.
مــن بــه ســرعت همــه را حــذف میکنــم و ســراغ
اصــل مطلــب م ـیروم.
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شــیخ مــا ،شــیخ اشــراق یکــی از نمونههــای
اســفبار همیــن تئــوری در قــرن ششــم اســامی
اســت .ایــن مــرد خــودش فقیــه ،فیلســوف و اصولــی
اســت .او کتــاب «التنقیهــات فــی اصــول الفقــه» را
تألیــف کــرده .ایــن کتــاب یکــی از آثــار اوســت کــه
در ســال  1418هجــری قمــری در دانشــگاه ریــاض
و توســط دکتــر عیــاض بــن نامــی ســلمی ،عضــو
هیــأت علمــی آن دانشــگاه ،تحقیــق شــده و در آن
معلــوم میشــود او یــک مجتهــد بــه تمــام معناســت.
جالــب اســت کــه آدمــی کــه از یــک طــرف او را

باالتریــن حکیــم ،فقیــه ،اسالمشــناس و فیلســوف
میخواننــد ،را بــه زندقــه و کفــر و الحــاد متهــم
میکننــد .در چنیــن جایــی قــدرت بــه خــودش
اجــازه میدهــد ایــن شــخص را کــه بــا عقایــد او
تطبیــق نمیکنــد از بیــن ببــرد .ســبط بــن جــوزی
در کتــاب «وفیــات االعیــان» مینویســد« :و أقمــت
بحلــب ســنین لالشــتغال بالعلــم الشــریف»؛ مــن
رفتــم حلــب تــا درس بخوانــم« .رأیــت أهلهــا
مختلفیــن فــی أمــر»؛ و دیــدم اهــل حلــب در مــورد
ســهروردی گوناگــون ســخن میگوینــد« .کل واحــد
یتکلــم علــی قــدر هــواه»؛ هــر کســی از فکــر و میــل
خــودش حــرف مــیزد« .منهــم مــن ینســبه الــی
الزندقــه و االلحــاد»؛ عــدهای او را بــه زندقــه و الحــاد
نســبت میدادنــد« .وﻣﻨﻬم ﻣﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﻓﯿﻪاﻟﺼﻼح و
اﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﮑﺮاﻣﺎت»؛ عــدهای هــم میگویــد او
کرامــت و معجــزه دارد .ایــن یــک نمونــه بــود .عیــن
همیــن مطلــب را میتوانیــد در کتــاب ابنشــداد
و ســیفالدین آمــدی ببینیــد؛ همــه همیــن حــرف
را دربــاره ایشــان میزننــد .ابــن اصیبعــه در
تاریــخ الحکمــا میگویــد «کان اوحــدا فیالعلــوم
الحکمیــه ،جامع ـ ًا فیالفنــون الفلســفیه»؛ او در علــوم
حکمــی اوحــدی بــود ،یکتــا و  uniqueبــود« .بارعـ ًا
فــی االصــول الفلکیــه»؛ نجــوم میدانســت« .مفــرط
الفتــی ،جیّــد الفطــره»؛ باهــوش بــود« .لــم یناظــر
احــدا الــی ب َ ـ ّزه»؛ بــا کســی مباحثــه نمیکنــد مگــر
اینکــه بــر او غلبــه کنــد« .و لــم یباحــث محص ـ ً
ا ّال
اربــی علیــه»؛ بــا هیــچ محصلــی مباحثــه نمیکــرد
مگــر اینکــه بــر وی چیــره شــد.
متأســفانه تاریــخ مقصــر اســت در اینکــه همــه قضیــه
را ننوشــته .ای کاش تمــام بازپرســیها را بــرای مــا
خــوب مینوشــتند .الاقــل مــن مدرکــی بــه دســت
نیــاوردم .مــن مقالــه مفصلــی بــه نــام «ســهروردی
در دادگاه جهــل مقــدس» نوشــتهام کــه در روزنامــه
اطالعــات چــاپ شــده .حــال فقــط یــک تکـه از آن
را میخوانــم.
حــال ،ایــن مــرد کافــر شــناخته میشــود و بــه
محکمــه میآیــد .داســتان ایــن اســت کــه ایشــان
جاذبــه داشــت .جوانــان فطــرت ســالمی دارنــد و زود
حــرف را میگیرنــد .یکــی از کســانی کــه جــذب
ایشــان شــده ،پســر صالحالدیــن ایوبــی اســت.
ُح ّســاد ،روحانیــون رقیــب و حســود ،از اینکــه پســر

صالحالدیــن عاشــق ایــن شــیخ شــده و ایــن شــیخ
بــه زودی مقــرب جنــاب صالحالدیــن میشــود
تمشــیت کردنــد کــه بایــد او را از پــای درآورنــد.
نامــهای بــه نحــو طومــار بــه جنــاب صالحالدیــن
نوشــتند کــه چــه نشســتهای کــه ایــن شــیخ ،فرزندت
را منحــرف کــرده ،و ایشــان را قانــع کردنــد کــه شــیخ
بــه محاکمــه رود .ایشــان را بــه محکمــه آوردنــد.
قاضــی لــب بــه زبــان گشــود .ســؤالی کــه از ایشــان
کــرد ایــن اســت کــه «تــو در برخــی از تصانیــف
خــود نوشــتهای کــه خداونــد قــادر اســت پیامبــر
دیگــری بیافرینــد ،صحیــح اســت؟» شــیخ بــا کمــال
صراحــت گفــت آری نوشــتهام .قاضــی گفــت ایــن
امــر محــال اســت .ســهروردی فقــط یــک کالم گفــت
و ســاکت شــد .مــن میخواهــم دربــاره ســکوت او

حــرف بزنــم .ســهروردی گفــت دلیــل بــر محالیــت
آن چیســت؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه خداونــد قــادر
اســت بــر تمــام امــور ممکــن؟ و ایــن امــری ممکــن
اســت .قاضــی ســاکت شــد و رأی خــود را داد .بــه
رغــم ایــن اســتدالل محکــم ظریــف کالمــی عقلــی و
علیرغــم  -بــه اصطــاح حقوقــی -اســکات کــردن
قاضــی ،قاضــی حکــم بــه کفــر کــرد و حکــم قتــل او
را صــادر کــرد .ایــن اســتدالل ،یــک اســتدالل کالمــیِ
عقلــیِ محکــم اســت.
عــاوه بــر اســتداللهای روشــنی کــه میتوانســت
مطــرح شــود ،مــن بــه عنــوان یــک طلبــه فقــه
میپرســم جملـهای کــه قاضــی حلــب بــه او منتســب
کــرده بــود چــه دلیلــی بــر الحــاد و کفــر اســت؟ از
نظــر فقهــی چــرا قاضــی او را کافر دانســت؟ ســخنان
او انــکار کدامیــک از ضروریــات دیــن اســت؟ البــد
جنــاب قاضــی ،ایشــان را مخالــف بــا خاتمیــت پیامبر

اکــرم (ص) دانســته ،در
حالیکــه روشــن اســت
امــکان عقلــی آفریــدن
پیامبــری دیگــر ،غیــر از امکان
وقوعــی آن اســت .قاضــی
نــادان ایــنطــور میاندیشــید
کــه اگــر کســی قائــل بــه امــکان عقلــی
خلــق پیغمبــری دیگــر باشــد یعنــی پیغمبــر دیگــری
آورده یــا مـیآورد .خیــال میکــرد اگــر کســی گفــت
خــدا میتوانــد پیغمبــر دیگــری بیافرینــد مثــل
شــریکالباری اســت .اینطــور نیســت! آن ممتنــع
بالـ ّ
ـذات اســت .ســهروردی هــم میتوانســت اینهــا را
جــواب بدهــد .ســؤال مــن ایــن اســت :چــرا جــواب
نــداد؟ چــرا اســتداللش را درســت بــاز نکــرد تــا دفاع
بیّــن کنــد؟ مــن نظــر خــودم را میگویــم .بــه نظــر
بنــده ســهروردی عمــق فاجعــه را دریافتــه بــود .او
فهمیــده بــود کــه تمســک متهــم بــه اســتدالل قضایــی
بــرای دفــاع از خــود در محکمــهای معنــا دارد کــه
دادرســی عادالنــه برقــرار باشــد و شــرط نخســتین
دادرســی عادالنــه ،آزادی دادرس از هــر گونــه فشــار
اســت .منظــورم از فشــار ،یــک مفهــوم عــام اســت.
فشــار ،انــواع و اقســامی دارد .فشــار بــه دو نــوع
اصلــی قابــل تقســیم اســت :فشــار بیرونــی و فشــار
درونــی .فشــار بیرونــی ،دســتورهایی اســت کــه از
مراکــز قــدرت و بــا جــو هولنــاک صــادر میشــود.
مثـ ً
ا میگوینــد «بایــد» ایــن رأی را صــادر کنــی .یــا
وعــده و وعیــد و رشــوه دادن و پــول گرفتــن .ایــن
فشــار بیرونــی اســت و صــادره از قــدرت اســت.
امــا فشــارهای درونــی چیســت؟ فشــار درونــی،
دگماتیــزم و جزمیــت ناشــی از کجفهمیهــای
دینــی و کجاندیشــیهای حزبــی و مرامــی اســت.
اگــر دادگاههــای لنیــن و اســتالین را مطالعــه کنیــد
بــه همیــن قضیــه برمیگردیــم .گاهــی اوقــات هیــچ
فشــاری از بیــرون روی قاضــی نبــود ولــی در چنــان
جزمیــت و دگماتیــزم خطرناکــی قرار داشــت
کــه اجــازه تفکــر آزاد بــه قاضــی
داده نمیشــد؛ یعنــی خــود-
سانســور بــود .در دادگاه
ســهروردی ،حســب اســناد
و مدارکــی کــه بــه مــا
میرســد ،هــر دو نــوع
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فشــار بــر ایــن قاضــی وجــود داشــت.
همانطــور کــه عــرض کــردم و بــه گــزارش آمــدی،
وقتــی ســهروردی در حلــب اقامــت کــرد ،مــورد
توجــه بــود .نامههــا و وا شــریعتهایی ســر دادنــد
کــه ایــن فــرد کافــر اســت ،فشــار از بیــرون بــود.
بــرای پادشــاه نوشــتند چــه نشســتهای کــه فرزنــد

و میخواهــد گفتگــو کنــد بفشــاریم و روی او را ببوســیم
ـح لَهــا» و بــه حکــم
لسـ ْل ِم َف ْ
اجنَـ ْ
بــه حکــم « َو إ ِنْ َجنَ ُحــوا ل ِ َّ
«ســلم» آمــده
«ا ْدخُ ُلــوا فِــي ال ّ ِسـ ْل ِم َكا َفّـ ًة» .در قــرآن هــم َ
و هــم « ِســلم» ،کــه هــر دو بــه یــک معناســت .بــه حکــم
قــرآن مجیــد مــا بایــد ایــن تقســیم را بکنیــم؛ بــه حکــم
ــم َو َال تَ ْعتَــدُ وا».
آیــه شــریفه « َو َقات ِ ُلــوا ال َّ ِذ َ
یــن یُ َقات ِ ُلون َ ُك ْ

دلبنــدت را از راه بیــرون بــرد .عبــارت عربــیاش
ایــن اســت« :ادرک ولــدک قبــل ان تفســد عقیدتــه»؛
فرزنــدت را دریــاب قبــل از اینکــه عقیــدهاش از
بیــن بــرود .صــاح الدیــن وقتــی ایــن ســر و صــدا
را دیــد مجبــور شــد او را بــه محاکمــه بکشــاند.
صالحالدیــن بــه رغــم تبحــر در امــور نیــازی ،آدم
عوامــی بــود .ســواد نداشــت .بدبختــی ایــن اســت!
بویــی از حکمــت و فلســفه بــه مشــامش نخــورده
بــود .واقعــ ًا ایــن یــک قاعــده عقالنــی اســت کــه:
االنســان عــدو مــا جهــل .او بایــد رضایــت مفتیــان
بــاد را جلــب میکــرد .بــرای ایکــه مشــروعیت
خــود را از دســت ندهــد مجلــس مناظــره تشــکیل
داد.
ایــن حربــه تکفیــر ،ناشــی از تقســیم انســانها بــه
مؤمــن و کافــر اســت .از مــن بپرســید پــس چــه بایــد
کــرد؟ مــن بــه عنــوان یــک طلبــه  72ســاله و بــا تجربــه
در مباحــث الهیــات و تجربــه عملــی تاریخــی در
جهانــی کــه زندگــی میکنــم بــه ایــن نتیجــه رســیدهام
کــه مــا بایــد ایــن تقســیم را کنــار بگذاریــم .مــا بایــد
بــه تقســیم جدیــدی برســیم؛ و آن تقســیم انســانها بــه
مســالم و محــارب اســت .انســانها بــر دو نوعانــد :یــا
مســالم و صلحدوس ـتاند و یــا محــارب و ســاتور بــه
دســت .دســت هــر کــس کــه ســاتور بــه دســت نیســت

اینجــا مرکــز فلســفه و منطــق اســت .عکــس نقیــض
ایــن آیــه چــه مــی شــود؟ مگــر نمیشــود و ال تقاتــل
الذیــن ال یقاتلونکــم؟ اگــر ایــن میشــود ،بــه عکــس
نقیــض ایــن آیــه شــریفه ،مــا جایــز نیســتیم بــا کســی
کــه بــا مــا نمیجنگــد بجنگیــم .جنگیــدن بــا کســی کــه
بــا مــا جنــگ نــدارد اعتــداء اســتَ « .و َال تَ ْعتَــدُ وا»؛ یعنــی
اگــر بجنگیــد ،تجــاوز اســت .مــا متجــاوز محســوب
میشــویم .ایــن عقیــده مــن بــه عنــوان یــک طلبــه
اســت .جمهــوری اســامی اول کاری کــه میکنــد بایــد
روی ایــن نظریــه فکــر کنــد و اگــر موافــق اســت ،بــه
عنــوان نظریــه شــیعه پیــرو ائمــه اطهــار و عالقهمنــد بــه
مکتــب جعفــری ایــن عقیــده را اعــام بــدارد تــا تفــاوت
خــود را بــا داعــش بیــان کنــد.
پــس تکفیــر ،ناشــی از آن تقســیم اســت .بایــد آن تقســیم
را اصــاح کنیــم و اســام را بــه معنــای داخــل شــدن
در ســام ،peace ،آرامــش ،صلــح و دوســتی و عشــق
و محبــت در نظــر بگیریــم .تقســیمبندی جدیــد بایــد
تقســیم انســانها بــه مســالم و محــارب باشــد« .هــر
کــه» محــارب نیســت مــا او را در آغــوش میکشــیم ،مــا
حــق نداریــم بــا او حــرب کنیــم؛ و اگــر محــارب اســت،
«هــر کــه» باشــد ،حتــی اگــر مســلمان باشــد ،ســنی یــا
شــیعه باشــد ،مــا دفــاع میکنیــم .والســام علیکــم.

کاربست روش شناسی
حکمت سهروردی در جلوگیری
از انحطاط اجتماعی
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .الحمــدهلل رب العالمیــن
و ص ّلــی اهلل علــی رســول اهلل و آلــه االطهــار
ابتــدای ســخن ،روز ســهروردی را گرامــی مـیدارم
و از همــه اســتادان حکیــم و دانشپژوهــان و
عالقمنــدان بــه ســهروردی کــه ایــن محفــل را گــرم
نگــه داشــتهاند سپاســگزارم .امیــدوارم بــا برقــراری
رابطــه اشــراقی بــا ایــن حکیــم جامعنگــر بتوانیــم
درک عمیقتــری از حکمــت اشــراق پیــدا کنیــم.
عنــوان بحــث بنــده «کاربســت روششناســی

حکمــت اشــراق بــرای جلوگیــری از انحطــاط
انســانی» اســت .یکــی از اقســام انحطــاط انســانی،
انحطــاط اجتماعــی اســت .اجــازه دهیــد بــرای
اینکــه کاربســت روششناســی حکمــت اشــراق
را در جلوگیــری از انحطــاط انســانی توضیــح
بدهــم دو مقدمــه عــرض کنــم .بعــد از بیــان ایــن
دو مقدمــه ،اســتنتاج دیــدگاه ایــن کمتریــن بــرای
شــما بزرگــواران روشــن خواهــد شــد .یعنــی ایــن
دو مقدمــه کــه گفتــه شــود تــا حــدودی معلــوم
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میشــود کــه روششناســی حکمــت اشــراق
چگونــه میتوانــد از انحطــاط انســانی –مخصوص ـ ًا
در عصــر مــا -جلوگیــری کنــد.
اگــر در خاطــر دوســتان باشــد در یکــی از جلســاتی
کــه بــرای بزرگداشــت ســهروردی برگزار شــد بنده
در بــاب روششناســی حکمت اشــراق بحــث کردم.
امــروز میخواهــم بگویــم ایــن روششناســی چــه
کاربســتی میتوانــد بــرای جلوگیــری از انحطــاط
اجتماعــی و انســانی داشــته باشــد.

مقدمــه اول عــرض بنــده ،تبیینــی از انحطــاط
اســت .انحطــاط ،پســتی اســت .انحطــاط یــک
جامعــه ،یعنــی پســتی و تنــزل یــک جامعــه ،و در
برابــر رشــد و پیشــرفت و تکامــل یــک جامعــه
اســت؛ کــه میتوانــد بــه چنــد صــورت ظاهــر
شــود .گاهــی انحطــاط ،انحطــاط اخالقــی اســت.
وقتــی رذایــل اخالقــی در انســانها پدیــد آیــد و
رفتارهــای رذیالنــه از آنهــا صــادر شــود میگوییــم
ایــن افــراد گرفتــار انحطــاط اخالقیانــد ،مثــل
غــرور ،تکبــر ،عجــب ،غفلــت ،ســوء ظــن و . ...
اینهــا رذایلــی اســت کــه نوعــی انحطــاط اخالقــی
اســت و منجــر بــه انحطــاط اجتماعــی میشــود.
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بــه نظــر حقیــر ،انحطــاط اخالقــی از مهمتریــن
عوامــل انحطــاط اجتماعــی اســت .انحطــاط
اجتماعــی ،رذایــل اجتماعــی اســت ،مثــل
رقیبشــکنیها ،جنایــات ،کشــتار ،رشــوهخواری،
بیعدالتیهــای اجتماعــی ،حقگریزیهــا و
حقســتیزیها و ماننــد اینهــا ،کــه در جامعــه
میبینیــم .اینکــه در یــک کار اداری آدم تــا رشــوه
لاش حــل نشــود یــا تــا کســی
ندهــد مشــک 
ســفارش او را نکنــد مشــکلاش حــل نشــود،
انحطــاط اجتماعــی اســت .انحطــاط اجتماعــی
همیــن رذایلــی اســت کــه میبینیــم .البتــه مــا اگــر
در جامع ـهای کشــتار یــا جنایتــی باشــد میگوییــم
ایــن یــک رذیلــت اجتماعــی اســت و درســت هــم
هســت ،ولــی بعضــی رذایــل ممکــن اســت از ســنخ
کشــتار نباشــند ،از ســنخ ضایــع کــردن حقــوق
دیگــران باشــند؛ ایــن هــم یــک ســنخ از انحطــاط
اجتماعــی اســت.

گاهــی انحطــاط در جامعــه ،انحطاط فلســفی اســت.
پــس یــک انحطــاط اخالقــی داریــم ،یــک انحطــاط
اجتماعــی داریــم و یــک انحطــاط فلســفی داریــم
و آن وقتــی اســت کــه عقالنیــت از جامعــه رخــت
بربنــدد و تعصــب کورکورانــه جایگزیــن عقالنیــت
شــود .مــن انحطــاط فلســفی را بــه گون ـ ه دیگــری
تعریــف کــردهام .بــه نظــر بنــده اگــر علتهــا بــر
اندیشــهها تأثیــر بگــذارد و تأثیــر علتهــا بــر
اندیشــهها بیــش از تأثیــر دالیــل بــر اندیشــهها
باشــد آن جامعــه گرفتــار انحطــاط فلســفی اســت،
چــون فلســفه بــا دلیــل ســر و کار دارد .اگــر
اندیشــه مــردم زاییــده علتهــا باشــد -بــه تعبیــر
جامعهشناســان ،کــه بیــن علــت و دلیــل فــرق
میگذارنــد -آن جامعــه دچــار انحطــاط فلســفی
اســت ،چــون رفتارهــا زاییــده اندیشههاســت.
اگــر اندیش ـهها زاییــده دالیــل باشــد ایــن جامعــه،
جامع ـهای عقالنــی اســت .امــا اگــر اندیش ـهها بــه
جــای دالیــل ،گرفتــار علتهــا –مثــل علتهــای
روانشــناختی ،اجتماعــی -بشــود ،تــا کســی
مثــ ً
ا ادعــا کــرد کــه مــن فــان مقــام معنــوی
را دارم یــکدفعــه هــزاران مریــد دور او جمــع
میشــوند .وقتــی از آنهــا میپرســید از ایــن فــرد
چــه دیــدهای؟ پاســخ میدهنــد کــه «میگوینــد»
ایــن آدم اهــل کرامــت اســت .آیــا خودت دیــدهای؟
خیــر ،ولــی اینطــور «میگوینــد»« .میگوینــد»
دلیــل اســت یــا علــت؟ هــر موقــع دیدیــد اندیشــه
یــک جامعــه زاییــده علتهاســت بدانیــد کــه آن
جامعــه انحطــاط فلســفی پیــدا کــرده اســت .مــا
االن میبینیــم کــه ایــن همــه فالســفه بــزرگ در
طــول تاریــخ بــرای اثبــات وجــود خــدا براهیــن
ذکــر کردنــد ،چــه فالســفه غربــی و چــه فالســفه
اســامی ،و بعــد میبینیــد کــه عــدهای بــا یــک
ســری تمثیــل میخواهنــد خــدا را رد کننــد ،در
حالــیکــه اینهمــه براهیــن محکــم و مســتحکم
بــرای وجــود خــدا هســت.
گاهــی هــم مــا در جامعــه گرفتــار انحطــاط
عرفانــی هســتیم .حقیقــت عرفــان چیســت؟ بــه
نظــر بنــده ،حقیقــت عرفــان ،ســلوک از کثــرت

بــه وحــدت اســت .هــر چقــدر کثــرت انســان،
بــه لحــاظ نگــرش ،بــه وحــدت تبدیــل شــود ایــن
عرفــان نظــری اســت و هــر چقــدر کثــرت انســان
بــه لحــاظ قلبــی و عملــی و ســلوکی بــه وحــدت
تبدیــل شــود میشــود عرفــان عملــی .الزم نیســت
عرفــان عملــی و نظــری را خیلــی پیچیــده کنیــم.
البتــه حرفهایــی کــه ابنعربــی و دیگــران زدنــد
حرفهــای بزرگــی اســت .اینهــا مــردان بزرگــی
بودنــد و قــدر اینهــا را بایــد دانســت .ولــی اگــر
کســی بتوانــد دلاش را در ایــن عالــم پــر از کثــرت
بــه وحــدت تبدیــل کنــد ،یعنــی بــا اینکــه ســرش
شــلوغ اســت ولــی دلاش شــلوغ نباشــد ،ایــن
عرفــان عملــی اســت و ایــن آدم بــه لحــاظ عملــی
اهــل عرفــان اســت .یــک وقــت هــم در جامعــه
خیلــی گرفتــار کثــرت هســتیم و آن وحــدت را
بــه لحــاظ اندیشــهای یــا قلبــی درک نمیکنیــم
و درنمییابیــم .بــه نظــرم ایــن جامعــه گرفتــار
انحطــاط عرفانــی اســت .هــر چقــدر یــک جامعــه
بتوانــد بــه لحــاظ نظــری و عملــی ایــن کثــرت را
بــه وحــدت تبدیــل کنــد ،ایــن جامعــه از تکامــل
عرفانــی برخــوردار اســت.

انحطــاط دیگــری کــه عــرض میکنــم انحطــاط
علمــی یــا طبیعتشــناختی اســت و آن وقتــی اســت
کــه بــه علــوم مهندســی ،علــوم پایــه ،علــوم طبیعــی
و پزشــکی بیمهــری شــود و چنیــن برداشــت
شــود کــه ایــن علــوم ،علــم بنــای آخــور اســت
و چــون مــا را بــه آســمان هفتــم نمیبــرد پــس
ارزش نــدارد .حیــف نبــود کــه مثــ ً
ا ابنســینا بــا
آن اســتعداد عظیــم وقــتاش را صــرف آزمایــش
کــذا بکنــد؟ یعنــی نــگاه ،ایــن باشــد کــه نمیشــود
در کنــار طبیعتشناســی ،ســلوک هــم داشــته باشــیم
و گویــا اینهــا مانعهالجمعانــد؛ در حالــی کــه قــرآن
وقتــی میخواهــد از خداشناســی ســخن بگویــد،
از طبیعتشناســی ،خداشناســی را میگویــد.

ــا يَ ُ
أَ َف َ
ــرونَ إِلَــى ْالِبِــلِ َكيْ َ
ــت .ولــی
ــف خُ ل ِ َق ْ
نظ ُ
ایــن نــگاه در بعضــی از مقاطــع تاریخــی و نــزد
پــارهای از شــخصیتها پیــدا شــده اســت کــه
گویــا جامعــه اگــر میخواهــد بــه مقامــات و
کماالتــی برســد نبایــد خیلــی وق ـتاش را صــرف
طبیعتشناســی و علــوم پایــه کنــد .مــن دیــدهام
بعضــی از دانشــجویانی کــه علــوم پایــه و علــوم
مهندســی میخواننــد میگوینــد آیــا واقعــ ًا بــا
ایــن علــوم میتوانیــم بــه کماالتــی برســیم؟ بلــه،
چــرا نمیشــود؟! اگــر در انســان بــا همیــن علــوم
هــم رویکــرد وحــدت پیدا شــود عیــن خداشناســی
اســت .چــه بســا انســانهایی کــه عمــری را
صــرف تفســیر قــرآن و عرفــان کننــد ولــی دلشــان
پــر از کثــرت باشــد و بــه جایــی نرســند .خیــال
نکنیــم کــه ایــن علــوم چــون مربــوط بــه طبیعــت
اســت بـیارزش اســت .طبیعــت بـیارزش نیســت.
طبیعــت ،بــا نــوع ارتبــاط مــا بــا آن ،میتوانــد
ب ـیارزش یــا بــاارزش شــود .اگــر باعــث غفلــت
شــود بــیارزش اســت ،امــا اگــر باعــث تقــرب
بــه خــدا شــود عیــن ارزش اســت و اصــ ً
ا ایــن
طبیعتشناســی میشــود ملکوتشناســی .مــا در
بخشــی از تاریــخ شــاهد چنیــن انحطاطــی هســتیم.
انحطاطهــای دیگــری هــم هســت .مثــ ً
ا مــن
انحطــاط فقهــی را هــم نــام بــردم و شــاید دوســتان
ایــن اصطــاح را نشــنیده باشــند .جامعــهای کــه
فقــهاش مبتنــی بــر دوگماتیســم باشــد ،جامعــهای
کــه فقــهاش مبتنــی بــر اصــول فقــه عقالنــی
نباشــد ،دچــار انحطــاط فقهــی اســت .یــک پایــه
اصــول فقــه ،حکمــت اســت .ســلفیهای تکفیــری
کــه میبینیــم خیلــی راحــت دیگــران را تکفیــر
میکننــد یــا بعضــی از اخبــاری مســلکانی کــه در
تاریــخ تشــیع هــم بودنــد و هنــوز هــم هــم هســتند
و تــا میبیننــد کســی از فلســفه دفــاع میکنــد
ســریع او را متهــم میکننــد ،تکفیــر میکننــد و
دشــنام میدهنــد ایــن انحطــاط فقهــی اســت.
مــن گاهــی هراســناکم کــه اگــر ایــن وضعیــت
ادامــه پیــدا کنــد ممکــن اســت گروهکهــای
داعشگونــه دیگــری بــا همیــن تفکــر غلــط شــکل
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پیــدا کنــد .امــا اگــر فقهــی مملــو از حکمــت و
عقالنیــت و اســتدالل و اصــول فقــه باشــد جامعــه
را بــه تکامــل و بالندگــی میرســاند.

مــا در طــول تاریــخ ،انــواع ایــن انحطاطهــا را
میبینیــم .مثــ ً
ا میبینیــم متکلمانــی در طــول
تاریــخ بودهانــد کــه بــا فالســفه درگیــر بودنــد
و فالســفه را نقــد میکردنــد ،یــا صوفیانــی کــه
گرفتــار انحطــاط علمــی میشــدند .شــما تاریــخ
تمــدن اســامی را ببینیــد .چــرا بــزرگان میگوینــد
اوج تمــدن مــا از قــرن ســوم تــا قــرن ششــم
اســت؟ مگــر در قــرن ششــم چــه اتفاقــی افتــاد کــه
مــا افــول تمدنــی بــه لحــاظ علــوم داریــم؟ البتــه
اوج ادبیــات عرفانــی مــا هــم قــرن ششــم تــا نهــم
اســت؛ یعنــی عرفــان رشــد کــرده اســت .مباحــث
عرفــان نظــری ،عرفــان عملــی و عرفــان ادبــی
خیلــی رشــد کــرده اســت .اگــر مــا االن معیــار
ادبیــات بخواهیــم بــه همیــن بــزرگان قــرن
ششــم ،هفتــم و هشــتم مراجعــه میکنیــم.
ولــی چــرا علــوم در همیــن چنــد قــرن
تنــزل پیــدا مــی کنــد؟ ابوحامــد غزالــی
بــا تهافتالفالســفهاش چــه کــرد کــه
توانســت ایــن تأثیــر عجیــب را بگــذارد؟
هنــوز هــم وقتــی مــا بــا علمــا و جوامــع
اهــل ســنت جلســات گفتگــو داریــم اصـ ً
ا الفبــای
مباحــث فلســفی را دنبــال نمیکننــد .معلــوم اســت
کــه چنیــن تفکرهــای تکفیــری تنــد غیرعقالنــی
ظهــور پیــدا میکنــد .غــرض مــن ایــن اســت کــه
مــا متأســفانه بــا انــواع انحطــاط در تاریــخ اســامی
خودمــان مواجــه هســتیم .ایــن مقدمــه اول عرایضــم
بــود کــه انحطــاط انــواع و اقســامی دارد.
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امــا مقدمــه دوم ،بحثــی اســت کــه در ســالهای
گذشــته محضرتــان عــرض کــردم و آن ایــن
اســت کــه حکمــت ســهروردی نشــان مــی دهــد
کــه شــیخ اشــراق (رضــوان اهلل تعالــی علیــه) از
روشهــای مختلــف اســتفاده کــرده اســت :روش
عقلــی ،روش شــهودی ،روش نقلــی و روش
تجربــی .برخــاف ذهنیتــی کــه مــا داریــم و تصــور
میکنیــم کــه شــیخ شــهید فقــط یــک فیلســوف

بــه معنــای متافیزیــکدان بــوده ،ایــن عالِــم
مفســر قــرآن بــوده،
فیســوف بــوده ،عــارف بــودهّ ،
اصولــی بــوده و فقیــه هــم بــوده .ایشــان کتــاب
اصــول فقــه دارد .اگــر حافظ ـهام یــاری کنــد فکــر
میکنــم یــکســال اســتاد محقــق دامــاد اصــول
فقــه جنــاب ســهروردی را اینجــا شــرح دادنــد.
ســهروردی طبیعیــات دارد .او بــا طبیعیدانــان و
مشــائیان دربــاره اینکــه حقیقــت ابصــار چیســت
و اینکــه اص ـ ً
ا عناصــر چهــار تاســت یــا ســه تــا،
درگیــر شــده .جنــاب ســهروردی اثبــات میکنــد
کــه عناصــر ســه تاســت ،نــه چهــار تــا؛ آتــش
همــان هواســت .دلیــل م ـیآورد و شــاهد تجربــی
هــم م ـیآورد .یعنــی ایــن طــور نیســت کــه فقــط
بــا اســتدالل عقلــی حــرفاش را بزنــد؛ اســتدالل
تجربــی هــم دارد .او از انــواع روشهــا اســتفاده
کــرده اســت .کشــف و شــهود و اشــراق را ذکــر
میکنــد و میگویــد اشــراق و ظهــور
انــوار عقایــد و لمعــا ِن تابــش نــور آن
انــوار اســت کــه بــر نفــوس مجــرده
میآیــد و زاییــده ذوق و خلــوات و
طــی کــردن منــازل اســت .چــون شــهود
و عرفــان و ســلوک را ذکــر میکنــد.
در «رســاله فــی حقیقــة العشــق»« ،عقــل
ســرخ» و «آواز پــر جبرئیــل» روشهــای رمــزی
َــر َکالمِ
را ذکــر میکنــد .ایشــان میگویــدَ :و اَکث ُ
ــن
یــس م ِ َ
الرمــوزِ و الت ََّج ُ
ــوزاتَ ،ف َل َ
القــوم َعلــی ّ
الواجــب الــ َّر ُد َع َلیهِــم .یعنــی رمزهایــی هســت،
ایــن رمزهــا را بایــد گشــود .جنــاب ســهروردی
ایــن تــاش را انجــام داد .یــا مثــ ً
ا بــرای تبییــن
اصالــت نــور و نظــام نــوری کــه جنــاب اســتاد
دینانــی بــه خوبــی ذکــر کردنــد ،و همچنیــن اثبــات
نوراألنــوار ،وحــدت نوراألنــوار و نامتناهــی بــودن
ایــن نــور ،برهــان عقلــی ذکــر میکنــد و اســتدالل
عقلــی مـیآورد .پــس او روش شــهودی دارد ،روش
رمــزی دارد ،روش عقلــی دارد و روش تجربــی هــم
دارد .در بحــث طبیعیــات در صفحــه  76حکمــت
االشــراق کــه دیــدگاه مشــائیان را ذکــر میکنــد
و بحــث تخلخــل و تکاثــف حقیقــی را مطــرح

میکنــد ،آزمایــش «اگــر قمقمــه سربســتهای را کــه
پــر از آب اســت روی حــرارت بگذاریــم ،بعــد از
مدتــی منفجــر میشــود» را توضیــح مــی دهــد .یــا
مکیــدن هــوای درون ظــرف شیشـهای ســر باریــک
را ذکــر میکنــد .مثــال تجربــی میزنــد .بعــد
میگویــد ایــن مثالهــا را هــم مشــائیان زدهانــد
و از ایــن مثالهــا نتیجــه گرفتهانــد کــه تکاثــف
حقیقــی وجــود دارد .ایشــان از همیــن مثالهــا و
بــه صــورت آزمایشــگاهی نشــان میدهــد کــه نفــی
تخلخــل حقیقــی اســت .روش نقلــی و تمســک بــه
قــرآن هــم دارد .همیــن مقولــه نــور و ظلمــت را از
ات و ْ َ
َ
آیــات َّ
ـر َق ِ
ال ْر ِ
ت
الس ـ َما َو ِ َ
«الل نُــو ُر َّ
ض» و « َوأ ْشـ َ
َْ
ال ْر ُ
ض بِنُــورِ َرب ّ ِ َهــا» و امثــال ذلــک تمســک کــرده.
شــاید اگــر آیاتــی را کــه شــیخ اشــراق تفســیر کرده
اســت جمــع شــود ،بتوانــد یــک جلــد کتــاب شــود.

مــا کــه حــاال پــا بــه ســن گذاشــتهایم و تقریبــ ًا
همــه عمرمــان مشــغول کار علمــی و تحقیقاتــی و
پژوهشــی بودهایــم میفهمیــم اینکــه انســان بــا
ایــن ســن کــم ایــن همــه آثــار دارد ،جــز بــا نبــوغ و
عنایــت الهــی امکانپذیــر نیســت .اینطــور نبــوده
ن طــور روشهــا را پراکنــده
کــه خیــال کنیــم همیـ 
اســتفاده کــرده .خیــر! یــک فراینــد متدولــوژی دارد.

او بــا یــک روششناســی عقالنــی شــروع میکنــد:
اول شــکاکیت مطلــق را نفــی میکنــد ،بعــد
معرفتهــای بدیهــی حصولــی و علــم حضــوری
را بیــان میکنــد ،بعــد وارد ابزارهــا و منابــع معــرف
میشــود ،شــهود پیــدا میکنــد و بعــد بــا روش
عقلــی و نقلــی آنهــا را تبییــن میکنــد .کامــ ً
ا
عالمانــه پیــش رفتــه .دو مقدمــه عــرض مــن تمــام
شــد .پــس یــک مقدمــه در مــورد انــواع انحطاطهــا
بــود و یــک مقدمــه هــم در مــورد انــواع روشهایی
کــه جنــاب ســهروردی اســتفاده کــرده.
حــال چگونــه روششناســی حکمــت اشــراق
میتوانــد از انحطاطهــای انســانی جلوگیــری
کنــد؟ اصــوالً انحطــاط فلســفی وقتــی اســت کــه
فلســفه و روش عقالنــی رخــت بربنــدد .وقتــی
عقالنیــت تعطیــل شــد انحطــاط فلســفی ایجــاد
میشــود .وقتــی نــگاه کثــرت بــه وحــدت نفــی
شــد انحطــاط عرفانــی پدیــد میآیــد .جنــاب
ســهروردی بــه مــا یــاد داده کــه آقــای متکلمــی کــه
روشات فقــط نقلــی اســت! ایــن یک بخشــی از راه
را بــه تــو نشــان میدهــد .ای فیلســوفی کــه فقــط
روش عقلــی را پیــش گرفتـهای! ایــن بخشــی از راه
را بــه تــو نشــان میدهــد .مــا بــه همــه روشهــا
نیــاز داریــم .بــا روش عقلــی از انحطــاط فلســفی و
بــا روش شــهودی از انحطــاط عرفانــی جلوگیــری
میشــود .همانطــور کــه عــرض کــردم کار مهمــی
کــه جنــاب ســهروردی کــرده ایــن اســت کــه
اصــول فقــه نوشــته و اصــول فقــه او هــم مبتنــی
بــر حکمــت او اســت .در مــورد اینهــا بایــد تحقیــق
شــود .متأســفانه خیلــی از آثــار ســهروردی هنــوز
تصحیــح و چــاپ نشــده اســت .تــازه بعــد از
تصحیــح و چــاپ ایــن آثــار ،بایــد در مــورد اینهــا
تحقیــق بشــود و ببینیــم چگونــه ســهروردی از
علــم حضــوری حتــی در حقیقــت ابصــار اســتفاده
میکنــد .یعنــی نظریــه انطبــاع شــبح و نظریــه
خــروج شــعاع و غیــره را یکــی یکــی رد میکنــد و
بعــد ابصــار را بــر علــم حضــوری مبتنــی میکنــد.
خــدا رحمــت کنــد عالمــه طباطبایــی را .ایشــان در
«اصــول فلســفه و روش رئالیســم» همیــن دیــدگاه
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را پذیرفتــه ،حــال اینکــه متأثــر از ســهروردی شــده
یــا بــر خــود ایشــان کشــف شــده را نمیدانــم.
بــه هــر حــال رابطــه علــم حضــوری و حقیقــت
ابصــار یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه جنــاب
ســهروردی بــر آن تأکیــد میکنــد .ایــن روشهــای
متنــوع میتوانــد ســیر تمدنــی مــا را تغییــر دهــد.
یعنــی اگــر مــا فقــط بــه یــک روش از روشهــا
بســنده کنیــم و دیگــر روشهــا را کنــار بگذاریــم،
مثــ ً
ا روش شــهودی و عرفانــی را برگزینیــم و
روش تجربــی و علــوم را کنــار بگذاریــم یــا فقــط
نــگاه ســوبجکتیویته و فاعــل شناســای انســانی
داشــته باشــیم و وحــی و روش نقلــی را کنــار
بگذاریــم ،هــر کــدام یــک انحطــاط مــیآورد و
آســیب میزنــد.
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عرضــم را جمعبنــدی کنــم .بــه نظــر بنــده ،اگــر
مــا بتوانیــم انحطــاط را بــه ســه دســته معرفتــی،
اجتماعــی و اخالقــی تقســیم کنیــم ،روشهــای
معرفتــی شــیخ اشــراق –اگــر بــه کار گرفتــه شــود-
میتوانــد از انحطاطهــای معرفتــی و علمــی
جلوگیــری کنــد .امــا بــرای جلوگیــری از انحطــاط
اجتماعــی و اخالقــی مهمتریــن دســتاوردی کــه
حکمــت اشــراق میتوانــد بــه مــا بدهــد «نظریــه
عشــق» اســت .همانطــور کــه میدانیــد ایشــان
معتقــد اســت نوراالنــوار ،زیباتریــن نــور هســتی
اســت و میگویــد عشــق و جمــال بــا هــم
آمیختگــی دارنــد .بــه تعبیــر بنــده ،عشــق و جمــال
مســاوق همانــد .البتــه ایشــان ایــن تعبیــر را نــدارد
ولــی میشــود از فرمایشــات ایشــان اســتفاده کــرد.
مــن یــک تعبیــر قشــنگی از عبــارات ایشــان در
حکمــت االشــراق برداشــت کــردم کــه میفرمایــد:
«عشــق نوراالنــوار بــه خــودش باعــث میشــود
کــه انــوار ســافل ،عاشــق نــور عالیتــر شــوند».
اصــ ً
ا میگویــد محبــت و قهــر در هــم تنیدهانــد،
ـن ال َم َح َّبـ ِ
ـت وال َقهــر .اســتاد
الوجــود ُک ُّلــه مِـ َ
ـم ُ
َفنتَ َظـ َ

دینانــی در کتابــی کــه دربــاره اندیشــه ســهروردی
نوشــتهاند ایــن بخــش را خیلــی زیبــا بســط دادنــد،
ایــن محبــت و قهــر .اصــ ً
ا نظــم و انتظــام عالــم
در اثــر همیــن اســت .برویــد نظریــه عشــق را در
نصــوص دینــی هــم ببینیــد .گوهــر دیــنداری
الحــب؛ یعنــی ماهیــت
چیســت؟ َهــلِ الدّ یــن ا ِ ّل ُ
رأس ال َعقــلِ
و حقیقــت دی ـنداری محبــت اســتُ .
بَعــدَ االیمــا ِن التَّــ َو ُد ُد اِلــی النّــاس؛ یعنــی اســاس
عقــل بعــد از ایمــان ،دوســتی بــا مــردم اســت .حال
توجــه کنیــد کــه اینطــور نیســت کــه محبــت بــه
خــدا و محبــت بــه مــردم دو فصــل جــدا باشــند.
اصـ ً
ا محبــت بــه خــدا و محبــت بــه مــردم در هــم
تنیــده اســت .اگــر جامعــه مــا جامعـهای باشــد کــه
عشــق و محبــت بــر آن حاکــم باشــد .ایــن موضــوع
بــا اینکــه مــا نظــام حقوقــی هــم داشــته باشــیم
منافــات نــدارد ،ولــی در اجــرای نظــام حقوقــی
هــم مبتنــی بــر عشــق و محبــت باشــد -بســیاری از
انحطاطهــای اخالقــی و اجتماعــی از بیــن مـیرود.
همــانطــور کــه نبــی گرامــی اســام فرمــود الخَ لــقُ
ُک ُّل ُهــم َعیـ ُ
ـال اهلل و ا ِ َّن ا َ َح َّب ُهــم الِیــه اَن َف َع ُهــم لِخَ لقِــه.
کالمــم را بــا ایــن آیــه شــریفه و یــک بیــت شــعر
تمــام میکنــم .میفرمایــد « ُق ْ
ــم تُ ِحبُّــونَ
ــل إ ِنْ ُكنْتُ ْ
ـم َّ
َّ
ـم َو
الل َفاتَّب ِ ُعونِــي يُ ْحبِبْ ُكـ ُ
ـم ُذنُوب َ ُكـ ْ
الل َو يَ ْغفِ ْــر ل َ ُكـ ْ
َّ
ـم»
الل َغ ُفــو ٌر َر ِحيـ ٌ
یک جو ثمر نمیبرد از خرمن کمال
در دل هر آن که تخم محبت ن ِکشته است.
والسالم علیکم و رحمة اهلل

سهروردی و غزالی

دکتر غالمرضا اعوانی

استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم
اعــوذ بــاهلل مــن الشــیطان الرجیــم .بســم اهلل
الرحمــن الرحیــمَ .ح ْســبُنَا َّ
ـم ال ْ َوكيـ ُ
ـم
ـل .ن ِ ْعـ َ
الل َو ن ِ ْعـ َ
صيــر.
ــم النَّ
ال ْ َم ْولــى َو ن ِ ْع َ
ُ
بحــث امــروز مــن دربــاره غزالــی و ســهروردی
اســت؛ مســألهای کــه خیلــی دربــارهاش بحــث
شــده امــا دلیلــی گفتــه نشــده .بعضــی گفتهانــد
کــه ســهروردی تحــت تأثیــر غزالــی بــوده و
بعضــی هــم گفتهانــد نبــوده ،ولــی بــدون دلیــل.
بنــده میخواهــم دالیلــی بیــاورم کــه ســهروردی
تــا چــه حــد تحــت تأثیــر غزالــی بــوده یــا نبــوده.

پارســال در یکــی از ایــن جلســات بحــث خواجــه
نصیــر و غزالــی را مطــرح کــردم و آنجــا اشــاره
کــردم کــه خواجــه نصیــر بــه طــور ضمنــی و
بــدون آنکــه اســم ببــرد بــه منقــذ مــن الضــال
پاســخ داده و جــزء بــه جــزء کتــاب زندگینامــه او
مطابــق بــا منقــذ مــن الضــال اســت .هــر دوی این
بــزرگان اهــل تــوس بودنــد و شــاید خواجــه نصیر
بــرای رعایــت حــال همشــهری خــودش از او
اســم نبــرده ،یــا شــاید هــم هــر دو باطنــی بودنــد.
درســت اســت کــه غزالــی کتــاب فضائــح الباطنیــه
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را نوشــته ،ولــی عــدهای هــم او را باطنــی میدانســتند.
ســهروردی بــا فلســفه خــود یــک جــواب متقــن
بــه غزالــی داده و باعــث شــده کــه فلســفه ادامــه
پیــدا کنــد .یعنــی ایــن ابنرشــد نبــود کــه باعــث
ادامــه فلســفه شــد .ابنرشــد و ســهروردی معاصــر
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بودنــد .ســال وفــات ابنرشــد  595و ســال
وفــات ســهروردی - 587یعنــی هشــت ســال قبــل
از ابنرشــد -بــود .بنابرایــن اوالً پاســخ ابنرشــد
در اندلــس اینجــا شــنیده نشــد و ثانیــ ًا چنــدان
تأثیرگــذار نبــود و باعــث نشــد کــه جریــان فلســفه
تغییــر کنــد .امــا ســهروردی در فاصلــه پنجــاه،
شــصت ســال کتــاب حکمــت االشــراق را نوشــت
کــه در واقــع پاســخ صریحــی بــه غزالــی بــود.
ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه عمــ ً
ا بــدون
اینکــه نامــی ببــرد باعــث شــد کــه فلســفه بــه
حیــات خــود ادامــه دهــد.
در ضمــن فلســفه ســهروردی برخــاف فلســفه
ابنســینا چنــدان مــورد اعتــراض نبــوده اســت.

طــرف اشــکال فخــر رازی ،غزالــی ،شهرســتانی،
همــه و همــه ،ابنســینا و مشــائیان بودنــد ،نــه
متعــرض ســهروردی نشــده؛
ســهروردی .کســی
ّ
و خواهــم گفــت دلیــل ایــن موضــوع چــه بــوده
اســت.

مــراد غزالــی از تکفیــر فالســفه ،رد فلســفه یونانــی
بــوده اســت و خــود او بــا نوشــتن کتابهایــی
مثــل احیــاء علــوم دیــن و مخصوصــ ًا کتــاب
مشــکاة االنــوار ،بــدون آنکــه نظامــی را بنــا نهــد
مبــادی یــک نــوع حکمــت ایمانــی و فلســفه بــر
مبنــای نــور را تأســیس کــرده اســت کــه موضــوع
بحــث مــن اســت .غزالــی بــه طــور کلــی مخالــف
فلســفه یونــان بــود و در ایــن بــاره ســه کتــاب
نوشــته :فيصــل التفرقــة بيــن االســام والزندقــة
کــه میگویــد اشــاعره باالتریــن مرتبــه ایمــان را
دارنــد ،معتزلــه حــد واســط بیــن ایمــان و کفرنــد
و فالســفه ،کافــر و زندیقانــد کتــاب تهافــت
الفالســفه کــه در ایــن کتــاب ،فالســفه را در هفــده

مســأله بــه بدعــت منســوب کــرده و در ســه مســأله
تکفیــر کــرده و کتــاب منقــذ مــن الضــال .او در
کتــاب منقــذ مــن الضــال ،فصلــی را بــه تکفیــر
فالســفه اختصــاص داده اســت .او مک ِّفــر بزرگــی
بــوده و ایــن یکــی از اشــکاالت بــزرگ اســت.
امــروزه شــرایطی بــرای مــا فراهــم آمــده اســت
کــه در دســت گذشــتگان نبــود .مرحــوم کربــن
تمــام آثــار ابنســینا را بــا کمــک دکتــر نصــر در
همیــن مؤسســه چــاپ کــرد .اصــ ً
ا کتابهــای
ســهروردی در دســت نبــود ،ولــی االن دههــا
کتــاب نوشــته شــده اســت .االن کتــب همــه
فرهنگهــا در دســترس مــا اســت و ایــن امــکان
را بــه مــا میدهــد کــه بــه داوری بنشــینیم .در
ایــن کرســیهایی کــه مینشــینیم و ســخنرانی
میکنیــم بایــد داوری کنیــم؛ بــرای اینکــه مطالــب،
کتابهــا و مقــاالت زیــادی در دســت ماســت کــه
در دســترس گذشــتگان نبــود .ایــن داوریهــا هــم
بایــد منصفانــه باشــد .همچنیــن دربــاره غزالــی.
داوری مــن دربــاره غزالــی ایــن اســت کــه اوالً
او تکفیــر کــرده و چــون او را حجــت االســام
میدانســتند ،تکفیــر را در عالــم اســام رواج
داده اســت .حجــت االســام در نــزد اهــل ســنت
غیــر از حجــت االســام در نــزد شــیعه اســت کــه
پايینتــر از آیــتاهلل اســت .حجتاالســام نــزد
اهــل ســنت یعنــی بزرگتریــن مرجــع دینــی .در
واقــع نفــوذ و تأثیــری کــه حجــت االســام در
جهــان اهــل ســنت دارد بینظیــر اســت .اگــر
شــما بــه مالــزی ،اندونــزی و یــا مصــر برویــد ،در
اخــوان المســلمین همــه حجــت االســام هســتند.
یعنــی تأثیــر او هنــوز هــم دیــده میشــود.
غزالــی در کتــاب منقــذ مــن الضــال فصلــی دارد
بــا عنــوان «فــی أَ ْﺻ َﻧﺎف ا َﻟﻔ َﻼ ِﺳ َ
ﻔﺔ ُ
وﺷﻣول َو ْﺻ َﻣﺔ
ا ُﻟﻛﻔِ َر ﻛﺎﻓﱠﺗﻬ ُم» یعنــی در انــواع فالســفه و اینکــه
کفــر شــامل همــه اینهــا میشــود و ایــن خیلــی بــد
اســت .بــا اینکــه او آدم خیلــی بزرگــی بــوده امــا
اشــتباه بــزرگان هــم بــه انــدازه عظمــت آنهاســت.
ایــن اشــتباه او بســیار بــزرگ اســت کــه در چنــد
کتــاب ،فالســفه را تکفیــر کــرده و آنهــا را زنادقــه
خوانــده .او فالســفه را بــه دهریــون کــه وجــود
صانــع را انــکار میکننــد و طبیعیــون کــه علــم
طبیعــت میخواننــد و همــ ه چیــز را بــه طبیعــت
نســبت میدهنــد و منکــر معــاد ،بعــث ،نشــور و
بهشــت و دوزخ هســتند و الهیــون ماننــد ســقراط

و افالطــون و ارســطو و پیــروان آنهــا در جهــان
اســام مثــل فارابــی و ابنســینا تقســیم کــرده و
از نظــر او همــه اینهــا کافــر هســتند .آنهــا را در
هفــده مســأله ،تبدیــع یعنــی بدعتگــذار خوانــده
و در ســه مســأله تکفیــر کــرده اســت .وقتــی
حجتاالســام کســی را متهــم بــه کفــر کنــد
یعنــی آن شــخص ُکشــتنی اســت .اثــرات و تبعــات
ایــن حــرف را هــم میبینیــد.
غزالــی دانشهایــی کــه فالســفه بــه آن پرداختهانــد
را هــم تحریــم کــرده .یعنــی او هــم اهــل تکفیــر
بــوده و هــم اهــل تحریــم .دانشهایــی مثــل
خوانــدن ریاضیــات ،خوانــدن طبیعیــات و خوانــدن
الهیــات را تحریــم کــرد .چــرا؟ چــون اگــر مــردم
اینهــا را بخواننــد و ببیننــد ریاضیــات و طبیعیــات
درســت اســت پــس متوجــه میشــوند حــرف
الهیــات هــم درســت اســت؛ پــس بهتــر اســت
اینهــا را نخواننــد .اینهــا بایــد گفتــه شــود .همچنین
میگویــد فالســفه ،بحثهــای حکمــت نظــری
ماننــد اخــاق ،تدبیــر منــزل و علــم سیاســت را از
انبیــاء ســرقت کردهانــد .ایــن لفــظ ســرقت و ایــن
حرفهــا واقع ـ ًا درســت نیســت .دربــاره تعلیمیــه
یــا باطنیــه بحثــی نمیکنــم.
خواجــه طوســی در زندگینامــه خــود ،وجــود
امــام را بــا اســتفاده از اصــل قــوه و فعــل کــه
هیــچ چیــز بالقــوه ،بالفعــل نمیشــود مگــر
اینکــه فعلیــت باشــد .پــس بایــد امامــی باشــد
کــه هدایــت در او بالفعــل باشــد تــا دیگــران را
هدایــت کنــد اثبــات کــرده اســت .ســهروردی هــم
قائــل بــه وجــود قطــب یــا امــام اســت و معتقــد
اســت در هــر دورهای بایــد امــام وجــود داشــته
باشــد .بعضــی معتقــد بودنــد کــه خــود غزالــی
هــم کــه کتــاب «فضائــح الباطنیــه» را بــه دســتور
خلیفــه نوشــته ،در عمــل ،باطنــی بــود .مــن در
ایــن بــاره بحــث نمیکنــم .حاصــل بحــث ایــن
اســت کــه غزالــی ،علــوم بحثــی مثــل ریاضــی
و فلســفه و همــه علــوم نظــری را انــکار کــرده
امــا نــوع جدیــدی از معرفــت را پیشــنهاد و آن
را وارد جریــان فلســفه کــرده کــه آن را علــم
ذوقــی یــا «علــم االذواق» میگویــد .در کتــاب
منقــذ مــن الضــال مثــال شــراب را میزنــد و
میگویــد فالســفه میگوینــد شــناخت چیــزی،
شــناخت علــت اســت .طبیــب میدانــد علــت
مســتی چیســت ولــی ممکــن اســت هیچوقــت
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شــراب نخــورده باشــد .علــم ،وقتــی
اســت کــه شــراب بخــورد و مســت
شــود؛ ایــن یعنــی علــم ذوقــی،
علــم تجربــی .ویلیــام جیمــز کتــاب
«تجربــه دینــی» را بــر مبنــای آراء
غزالــی نوشــته اســت .او در ایــن
کتــاب چنــد صفحــه از غزالــی نقــل
میکنــد و همیــن مثــال را میزنــد؛
منتهــا او چــون روانشــناس و
پراگماتیســم بــوده ،مثــال غزالــی را
بــه علــم االذواق تفســیر نکــرده ،آن
را تجربــه دینــی گفتــه.
بنابرایــن غزالــی ،تصــوف یــا علــم
ذوقــی را وارد جریــان فلســفه کــرده
و میگویــد «تصــوف ،علــم ذوقــی
اســت .صوفیــه اربــاب حالانــد ،نــه
اصحــاب قیــل و قــال .روش آنــان
ماننــد علــوم بحثــی از طریــق ســماع
(یعنــی شــنیدن) و تعلــم و یادگیــری
نیســت ،بلکــه از طریــق ذوق و
ســلوک و تزکیــه نفــس اســت».
تمــام کار دنیــوی مــا بــر بحــث
اســتوار اســت .همــه علــوم بحثــی
هســتند .در واقــع غزالــی باعــث
شــده کــه علــوم بحثــی در جهــان
اســام دچــار انحطــاط شــود ،و
علــوم ذوقــی را وارد جریــان
اســامی کــرده .البتــه علــوم ذوقــی
پیــش از او هــم در نــزد عرفــا بــوده
ولــی او بــه عنــوان حجــت االســام،
آن را وارد جریــان اســامی کــرده.
امــا ســهروردی چــه کار کــرده؟
ســهروردی یــک نظریــه جدیــد
معرفتشناســی وارد فلســفه اســام
کــرده .او معرفــت را بــه دو بخــش
کــرده و علــم را بــه علــم بحثــی و
علــم ذوقــی تقســیم کــرده اســت.
علــوم ،طولــی هســتند نــه عرضــی.
مــا دو نــوع حکمــت داریــم:
حکمــت بحثــی کــه مبتنــی بــر
برهــان و اســتدالل اســت و حکمــت
ذوقــی کــه آن را تألــه میگویــد.
کســی کــه دارای حکمــت ذوقــی

باشــد متألــه اســت .کســی کــه دارای حکمــت بحثــی باشــد
حکیــم اســت ،امــا حکیم متألــه نیســت .یعنــی آنهایی کــه دارای
حکمــت ذوقــی هســتند برترنــد .بنابرایــن کاملتریــن حکیــم
کســی اســت کــه جامــع میــان حکمــت ذوقــی و حکمــت بحثی
باشــد ،مثــل افالطــون ،و در جهــان اســام هــم بــه خــودش
اشــاره میکنــد .نازلتریــن مرتبــه حکمــت ،حکمــت بحثــی
اســت .کســانی ماننــد ارســطو ،فارابــی و ابنســینا حکیــم
بحثــی هســتند امــا از ذوق بهــرهای ندارنــد.
ســهروردی نظریـهای دربــاره ســیر حکمــت ارائــه کــرد کــه مــن
در اینجــا بــه چنــد نکتــه از آن اشــاره میکنــم .غزالــی فلســفه را
فقــط یونانــی دانســته و بــه اعتبــار اینکــه فلســفه یونانــی اســت
بــا آن مخالفــت کــرده ،ولــی ســهروردی میگویــد فلســفه،
یونانــی نیســت؛ فلســفه در یونــان و ایــران باســتان وجــود
داشــته .او قائــل بــه حکمــت جاویــدان اســت و میگویــد در
هــر انســانی کــم و بیــش یــک نــوری از حکمــت هســت و
خداونــد هــم بخیــل نیســت .اگــر مــا فــرض کنیــم کــه خداونــد
ایــن نــور حکمــت را فقــط بــه یونــان داده ،پــس بخــل ورزیــده.
ـس َع َلــی الْغَیْـ ِ
ـب ب ِ َضنِیــنٍ  ،یعنــی خداونــد بخــل نــدارد .پــس
لَیـ َ
او ایــن نظریــه را باطــل میکنــد و نظریــه حکمــت جاویــدان
را مطــرح میکنــد.
همچنیــن تصریــح میکنــد کــه خــود او فلســفه را بــا روشــی
غیــر از روش بحثــی -کــه همــان روش ذوقــی باشــد -آموختــه
اســت .میگویــد ابتــدا حکمــت مــن از راه بحثــی بــوده و بعــد
راه دیگــری را در پیــش گرفتــم؛ کــه منظــور او حکمــت ذوقــی
اســت .یعنــی مــن هــم مثــل افالطــون ،حکمــت ذوقــی و بحثــی

را جمــع کــردهام.
دســتاورد دیگــر او ایــن اســت کــه عرفــا را دارای حکمــت
ذوقــی و متألــه میدانــد .او در خــواب ،ارســطو را میبینــد و از
او ســؤال میکنــد نظــر تــو دربــاره جنیــد و بایزیــد و ابوســهل
تســتری چیســت؟ ارســطو جــواب میدهــد اینهــا در واقــع حکیــم
حقیقیانــد ،نــه ابنســینا و فارابــی .ایــن دســتاورد خیلــی بزرگــی
اســت .بنابرایــن عرفــا را دارای حکــم ذوقــی میدانــد ،امــا خــود او
بیــن حکمــت ذوقــی و حکمــت بحثــی جمــع کــرده اســت .عــارف
نیســت ،حکیــم اســت ،بــرای اینکــه اســتدالل دارد .فــرق بیــن
عــارف و حکیــم ایــن اســت کــه حکیــم حتمـ ًا بایــد دارای حکمــت
بحثــی و اســتداللی و برهانــی و منطقــی باشــد ولــی عــارف خــود را
متعهــد بــه حکمــت بحثــی نمیدانــد.
برخــاف مشــائیان ،ســهروردی قائــل اســت کــه همــه حکمــای
پیــش از ســقراط متألــه بودنــد .یعنــی نظریــهای دربــاره حکمــای
پیــش از ســقراط ارائــه میدهــد کــه امــروزه تــازه در غــرب توســط
هایدگــر و نیچــه مطــرح شــده اســت .اگــر شــما کتابهــای ارســطو
را دربــاره حکمــای پیــش از ســقراط بخوانیــد میبینیــد کــه ارســطو
بــا نظــر حقــارت بــه حکمــای پیــش از ســقراط نــگاه کــرده اســت.
مثــ ً
ا در جایــی میگویــد اینهــا ماننــد کودکانــی هســتند کــه در
تاریکــی تیــری را پرتــاب کردنــد و بــه تصــادف اصابــت کــرد .ایــن
حــرف ،خیلــی زشــت اســت .برعکــس ،ســهروردی از آنهــا دفــاع
میکنــد و آنهــا را صاحــب ســفارت الهــی میدانــد؛ نمیگویــد
پیامبــران! آنهــا را ســفیران الهــی میگویــد و برایشــان شــأن
زیــادی قائــل اســت.
همچنیــن اســاس حکمــت اشــراق مبتنــی بــر قاعــده نــور و قاعــده

رمــز و تمثیــل اســت .یکــی از
فرقهــای بیــن حکمــت ذوقــی
و حکمــت بحثــی ایــن اســت
کــه حکمــت ذوقــی مبتنــی بــر
قاعــده نــور و ظهــور اســت،
هــم در عرفــان و هــم در
حکمــت اشــراق؛ در حالــی کــه
در حکمــت بحثــی اینطــور
نیســت .حکمــت اشــراق مبتنــی
بــر قاعــده رمــز و تمثیــل اســت.
رمــز و تمثیــل در حکمــت
بحثــی جایــی نــدارد .حکمــای
بحثــی ،رمــز و تمثیــل را بــه
ظاهــر تفســیر میکننــد؛ تأویــل
نمیکننــد .رمــز و تمثیــل
همیشــه تأویلــی اســت .تأویــل
در حکمــت بحثــی جایــی
نــدارد.
اســاس حکمــت االشــراق بــر
ایــن اســت کــه هــر چیــزی در
ایــن عالــم ،ملکوتــی دارد و بــه
عوالــم مختلــف قائلانــد .در
حکمــت بحثــی ،عالــم ،طبقــه
نــدارد ،ولــی حکمــای ذوقــی
قائــل هســتند کــه بیــن ایــن
عالــم و خداونــد چنــد عقــل
وجــود دارد ،البتــه اینهــا عالَــم
نیســتند ولــی در افالطــون و
در ســهروردی هــر چیــزی در
ایــن عالــم ،در عالــم ملکــوت،
ملکوتــی دارد .بنابرایــن بحــث
دربــاره عوالــم دیگــر در
جهانشناســی اشــراقی مثــل
افالطونــی مطــرح اســت در
حالیکــه در فلســفه ارســطو
چنیــن چیــزی وجــود نــدارد .در
فلســفه ارســطو ،جهــان ،عالــم
عقــل و عالــم بــرزخ و غیــره
نــدارد .چنــد افــرادِ عقــول بــرای
اینکــه ارتبــاط برقــرار باشــد
قائــل شــدند.
در جهانشناســی اشــراقی ماننــد
عرفانــی ،روش تزکیــه نفــس و
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ســلوک باطنــی اهمیــت فراوانــی دارد و نــه فقــط
بــر علمالیقیــن ،بلکــه بــر عیــن الیقیــن و حــق
الیقیــن هــم تأکیــد میشــود .بنابرایــن وقتــی
میگویــد حکمــای ذوقــی و متألــه اهــل توحیــد
حقیقــی بودنــد منظــورش ایــن نیســت کــه آنهــا
موحــد نبودنــد ،بلکــه توحیــد  -علمالیقیــن  -را
بــه حــق الیقیــن و عیــن الیقیــن رســاندند ،یعنــی
بــه شــهود علــم حقیقــی رســیدند.
حــاال میخواهیــم ببینیــم نســبت اینهــا بــا غزالــی
چیســت .بنــده رســاله مشــکاة را بارهــا و بارهــا
خوانــدهام و بــرای همیــن دقــت بیشــتری کــردم و
بــه ایــن نتیجــه رســیدم .در رســاله مشــکاة االنــوار
بیشــتر اینهــا هســت .منتهــا فــرق آنهــا فــرق یــک
عــارف و یــک حکیــم اســت .آن یکــی رســیده
و بیــان کــرده ،و ایــن یکــی اســتداللی گفتــه
و برهــان آورده اســت .مــا در فلســفه تــا برهــان
نیاوریــم چیــزی قابــل قبــول نیســت و نمیتوانیــم
فقــط بگوییــم بــا کشــف بــر مــن ثابــت شــده .البته
کشــف هــم بســیار اعتبــار دارد .هــر کســی بــه
مقــام کشــف نمیرســد .کشــف مــال اولیــاء اهلل و
کســانی اســت کــه بــه درجه قــرب رســیده باشــند؛
یعنــی شــهود فــیاهلل بــاهلل اســت .ایــن شــهود،
غیــر از شــهودی اســت کــه مــا امــروزه اســتفاده
میکنیــم .شــهود و کشــف عرفانــی ،شــهود بــاهلل
فــیاهلل ِهلل مِــن اهلل الــی اهلل اســت؛ شــاخهای از
علــم لدنــی اســت .یعنــی اتصــال پیــدا میشــود و
صفــات انســان ،صفــات الهــی میشــود.
مســائلی کــه در فلســفه اشــراق هســت در مشــکاة
االنــوار هــم هســت .مــن نمیگویــم از غزالــی
گرفتــه یــا نگرفتــه ،مــن گــزارش میکنــم و
قضــاوت را بــا شــما میگــذارم .اوالً ،تعریــف
نــور کــه بــه «ظاهــر لنفســه و مظهــر لغیــره» در
رســاله فلســفه اشــراق هســت .دوم ،انــواع نــور.
ســهروردی ســه نــور قائــل اســت :نــور عارضــی
یعنــی ایــن نــور ،عــارض اســت بــرای اینکــه در
جســم اســت .جســم ممکــن اســت نــور باشــد و
ممکــن اســت نباشــد .اگــر از لــوازمِ جســم باشــد
بایــد همــه اجســام دارای نــور باشــند ،نــور ذاتــی
و جوهــری کــه نــور نفــس اســت .نفــس بــه
خــودش آگاهــی دارد .انســان هــم عالِــم اســت و
هــم معلــوم و نوراالنــوار.
همیــن تقســیمبندی در مشــکاة االنــوار هــم
هســت .غزالــی میگویــد وضــع اول ،نــور نــزد

عــوام اســت کــه نــور حســی اســت .وضــع دوم ،نــور
ِ
ادراک نــور ظاهــر
نــزد خــواص اســت کــه همــان قــوه
اســت .شــما نــور را ادراک میکنیــد و باالتــر از آن،
ادراک عقلــی اســت .نفــس ،تعقــل میکنــد .ایــن همان
نــوری اســت کــه ســهروردی آن را نــور جوهــری
میگویــد .وضــع ســوم ،نــور نــزد اخصالخــواص
اســت و آن ،نــور االنــوار اســت .بنابرایــن مراتــب
نــوری کــه در آنجــا هســت در اینجــا هــم هســت.
فالســفه اصطالحــات دقیقــی دارنــد .اگــر بخواهیــم
ایــن ســه نــوع نــور را از لحــاظ فلســفی بیــان کنیــم،
نــور عارضــی ،نــور فــی نفســه لغیــره بغیــره اســت.
نــور جوهــری ،نــور فــی نفســه لنفســه بغیــره -بغیــره
یعنــی علــت دارد -اســت .و نــور االنــوار ،نــور فــی
نفســه لنفســه بنفســه اســت .ایــن را بســیار خــوب
بیــان کــرده اســت.
غزالــی بیــن نــور حســی و نــور عقلــی هفــت فــرق
مـیآورد .فخــر رازی در «تفســیر کبیــر» در تفســیر آیــه
نــور ،درســت ماننــد مشــکاة االنــوار ،انــواع نــور را
تفســیر و آن را تکمیــل کــرده اســت .غزالــی میگویــد
هفــت فــرق بیــن نــور حســی و عقلــی هســت امــا
فخــر رازی میگویــد بیســت فــرق اســت .بنابرایــن
ایــن موضــوع خیلــی مــورد توجــه امثــال غزالــی و
فخــر رازی بــود .مثـ ً
ا نــور چشــم ،خــودش را ادراک
نمیکنــد ولــی نــور عقــل ،خــود و غیــر خــود را
ادراک میکنــد .نــور چشــم ،اشــیاء بســیار نزدیــک
و بســیار دور را نمیبینــد ولــی بــرای عقــل دور و
نزدیــک وجــود نــدارد .نــور چشــم نمیتوانــد ورای
حجــاب را ببینــد ولــی عقــل میتوانــد؛ اص ـ ً
ا بــرای
عقــل حجابــی وجــود نــدارد .حــال مــن بــه دلیــل
ضیــق وقــت در مــورد تفاوتهــای نــور حســی و
نــور عقلــی بیشــتر بحــث نمیکنــم.
یــک بحــث داریم دربــاره چشــم ظاهر و چشــم باطن.
چشــم ظاهــر کــه همیــن چشــم خــود ماســت ولــی
چشــم باطــن ،عالــم غیــب ،عالــم ملکــوت و فرشــتگی
را میبینــد .عالــم فرشــتگی را اثبــات میکنــد.
ســهروردی را بــا دکارت مقایســه کنیــد .هــر دوی
ایــن بــزرگان قائلانــد کــه هــر جســمی یــک تعیّــن
دارد و آن را مــود میگوینــد .ولــی ایــن موضــوع کــه
جســم بمــا هــو جســم خــودش باعــث تعیّــن نیســت
را دکارت مطــرح نکــرده ،بلکــه ســهروردی مطــرح
کــرده .اجســام صناعــی را مــا ســاختهایم و بــه آنهــا
تعیّــن دادهایــم ولــی در مــورد درخــت چطــور؟ اگــر
تعیّــن مــال جســم باشــد بایــد همــه اجســام اینگونــه

باشــند .ایــن را بــه عالــم ملکــوت نســبت میدهــد.
همچنیــن در مــورد رنــگ و طعــم و بــو -کــه دکارت

از او ،کســی مثــل ســهروردی آمــد و یــک نظــام
فلســفی تأســیس کــرد کــه تمــام نــکات مثبــت او
را گرفــت و تمــام نــکات منفــی را رد کــرد .غزالــی
منکــر علــم بحثــی و فلســفه بــود و فقــط منطــق را
قبــول داشــت .بــا تأســیس فلســفه اشــراق ،فلســفه
توانســت بــه حیــات خــودش ادامــه دهــد .درســت
اســت کــه خواجــه نصیــر پاســخ داد ،امــا پاســخ

آنهــا را ســوبجکتیو میدانــد -میگویــد عللــی دارد
کــه مربــوط بــه آنهــا نیســت.
بحــث دیگــر ،رمــز و تمثیــل اســت .غزالــی در فصــل
دوم رســاله مشــکاة االنــوار بــه بحــث دربــاره رمــز و
تمثیــل در قــرآن پرداختــه اســت ،یعنــی حکمــت
یونانــی را حکمــت قرآنــی کــرده اســت .بــرای او هــم
حکمــت قرآنــی ،حکمــت اســت .یعنــی بیــن حکمــت
برهــان و قــرآن جمــع کــرده اســت .در ایــن فصــل او
بــه رمــز و تمثیــل در قــرآن پرداختــه و اصطالحــات
آیــه نــور ماننــد مشــکاة ،زجاجــه ،مصبــاح ،شــجره
و زِیــت را بــا مراتــب نفــس انســانی چــون روح
حســاس ،روح خیالــی ،روح عقلــی ،روح فکــری و
روح قدســی نبــوی ارتبــاط داده اســت و بســیاری از
اصطالحــات قرآنــی مثــل طــور ،وادی ایمــنَ ،جــزوه،
َقبَــس ،شــهاب ،وادی مقــدس ،خلــع نعلیــن ،لــوح
محفــوظ ،قلــم ،رِ ِّق منشــور و غیــره را از لحــاظ
تمثیلــی بیــان کــرده اســت .رمــز و تمثیــل در حکمــت
االشــراق ســهروردی هــم بســیار مهــم اســت.
خالصــه بحــث ایــن اســت کــه ســهروردی بعــد از
حملــه غزالــی بــه فلســفه ،یــک نظام فلســفی تأســیس
کــرد و فلســفه را نجــات داد .چــرا در ایــران غزالــی
آنچنــان موفــق نبــوده؟ بــرای اینکــه پنجــاه ســال بعــد

او متوجــه شهرســتانی و فخــر رازی بــود کــه بــه
فلســفه مشــاء حملــه کــرده بودنــد .فلســفه اشــراق
اصـ ً
ا مــورد حملــه نبــود .چــرا؟ بــرای اینکــه آنهــا
بــه نــور توجــه داشــتند .جالــب اســت کــه کســانی
ماننــد فخــر رازی و شهرســتانی متعــرض حکمــت
اشــراق نشــدند .اشــکاالت آنهــا فقــط بــه فلســفه
مشــاء و حمــات آنهــا فقــط متوجــه ابنســینا
بــود.
نکتــه دیگــر اینکــه فخــر رازی و ســهروردی
همشــاگردی بودنــد .گفتــه شــده اســت کــه
پــس از شــهادت ســهروردی ،فخــر رازی کتــاب
حکمــت اشــراق را دیــده ،آن را بوســیده ،بــر ســر
نهــاده و اشــک از چشــمان او جــاری شــده.
والسالم علیکم و رحمة اهلل
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خانم دکتر زارع:
خیلــی خیلــی سپاســگزارم .عــرض ســام
و ادب و احتــرام و فروتنــی دارم محضــر
شــریف همــه عزیــزان ،بزرگــواران و ســروران،
اســاتید ارزشــمندم ،اشراقدوســتان و
ســهروردیپژوهان؛ و کمــال ســپاس و امتنــان
دارم از ســرکار خانــم دکتــر اعوانــی عزیــز کــه
امــروز بــه ایــن بنــده کمتریــن مجــال دادنــد
بــرای اینکــه چنــد دقیقــ ه خدمــت عزیــزان و
ســرورانم درس پــس بدهــم .اجــازه بدهیــد کــه

بیمقدمــه بــروم ســراغ اصــل بحــث .پیــرو
فرمایشــات اســتاد عزیــزم ،آقــای دکتــر اعوانــی،
کــه از حکمــت بحثــی و حکمــت ذوقــی ســخن
گفتنــد ،مــن ادامــه بحــث ایشــان را اینطــور
پــی میگیــرم کــه:
شــیخ اشــراق در کتــاب «مطارحــات» در فصلــی
کــه بــا عنــوان «ســلوک حکمــای متألــه» ترتیــب
داده ،مــا را بــه یــک توصیــف دقیــق و روشــن
از تبارنامــه تمثیلــی و تاریخــی خــود هدایــت
میکنــد .ایــن تبارنامــه ،بســیار دقیــق و روشــن

در دو جانــب شــرقی و غربــی تدویــن شــده
اســت .او در تبییــن شاخهگســتره شــجره ازلــی
حکمــت از خمیــره مقدسـهای ســخن گفتــه کــه
در جانــب شــرقی یــا ایرانــی و در جانــب غربــی
یــا یونانــی بــه شــیخ اشــراق رســیده اســت.
در جانــب شــرقی ،آغازگــر ایــن سلســله و
نس ـبنامه ،کیومــرث اســت .ســهروردی تأکیــد
دارد کــه او را بــا نــام «مالکالطیــن»
قلمــداد کنــد کــه ترجمــه و برگردانی
از واژه « ِگلشــاه» در متــون پهلــوی
اســت .ســپس ذریــه او را بــا عنــوان
«ملــک افریــدون» و از کیخســرو بــا
عنــوان «ملــک ظافــر» نقــل میکنــد.
مــن بــه جهــت اینکــه از زمانــم
عــدول نکنــم از جزئیــات شــخصیت
ایــن افــراد گــذر میکنــم .فقــط
بایــد عــرض کنــم کــه هــر ســه
ایــن شــهریاران روحانــی از منظــر
شــیخ اشــراق تجلــی تــام فرهمنــدی،
نــور و روشنشــدگی هســتند و
ایــن بــرای شــیخ اشــراق بســیار
اهمیــت دارد .بایــد بــه ایــن امــر
توجــه کنیــم کــه ســاحت اســاطیری
و حماســی ایــن شــهریاران روحانــی
در نظــام نورمحــور ســهروردی بــا
یــک دگردیســی اشــراقی فهمیــده
میشــود و مــورد تفســیر و تأویــل
باطنــی قــرار میگیــرد.
نکتــه ظریفــی کــه الزم اســت در
چینــش ایــن اعــام اســاطیری -کــه
ســهروردی بــر آنهــا تأکیــد دارد-
اشــاره کنــم ایــن اســت کــه اگرچــه
ســهروردی بــر ســنت ایرانــی
اشــراف کامــل دارد و از دیگــر
بــزرگان پارســی مثــل زرتشــت،
دامــاس و پهلوانــان ایرانــی مثــل زال و رســتم
و اســفندیار در دیگــر آثــارش یــاد کــرده ،امــا
تأکیــد خاصــی بــر ایــن چینــش شــهریاران
روحانــی دارد و بــه نظــر میرســد کــه وجهــه
شــهریاری ایــن افــراد بــرای ســهروردی بســیار
اهمیــت دارد .در میــان ایــن افــراد ،کیخســرو
بــرای شــیخ اشــراق از اهمیــت بســیار ویــژهای

برخــوردار اســت؛ آنچنــان کــه حکمــت شــرقی
و ایرانــی را از نــام کیخســرو وام میگیــرد و
آنهــا را خســروانیان و ایــن خمیــره را خمیــره
خســروانی نــام داده اســت.
بــا توجــه بــه دیگــر رســاالت شــیخ اشــراق
ازجملــه رســاله «الــواح العمادیــه» و رســاله
«پرتونامه»کــه رســالههای شــهریاری و تعلیمــی
شــیخ اشــراق هســتند و او در ایــن
رســاالت تــاش کــرده کــه رســم
و مــرام و شــیوه شــهریاری را بــه
پادشــاهان یــاد بدهــد ،بــه نظــر
میرســد کــه ســهروردی بــر یــک
محــور و نقطــه کانونــی متمرکــز
اســت و آنچــه از ایــن کتابهــا
فــره» یــا
برمیآیــد مقولــه «نــور
ّ
«خــو ّره کیانــی» یــا «خوئَرنَــه» اســت
کــه ســهروردی جــا بــه جــا بــر آن
تأکیــد میکنــد و بهویــژه ،کیخســرو
را دارای چنیــن اختصاصاتــی
میدانــد.
ســهروردی در رســاله «الــواح
العمادیــه» تشــریح میکنــد کــه وقتــی
نفــس مطهــر میشــود و بــه نــور حق
مســتنیر میشــود ،در آن« ،ســکینه
قدســی»  -مــن بــر ایــن واژه تأکیــد
دارم؛ بــه ایــن جهــت کــه ادامــه
مباحــث مــن حــول ایــن محــور
خواهــد بــود -حاصــل میشــود.
فــردی کــه صاحــب ســکینه اســت و
بــه تعبیــر ایرانیــان باســتان ،از خــو ّره
کیانــی برخــوردار اســت ،یــارای
تصــرف در اجســام و نفــوس پیــدا
میکنــد .شــیخ اشــراق در رســاله
«پرتونامــه» هــم همیــن بحــث را بــه
طــور مبســوطی گــزارش کــرده کــه
مــن از آن گــذر میکنــم و عزیــزان عالقمنــد
را بــه ایــن کتــاب ارجــاع میدهــم .بنابرایــن
مهمتریــن نکتـهای کــه ســهروردی بــر آن تأکیــد
ـره کیانــی اســت کــه
دارد همیــن فرهمنــدی و خـ ّ
کیخســرو تجلــی تــا ّم آن اســت.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه ســهروردی در
واپســین بنــد رســاله مطارحــات ســه مقــام را
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ـره بــرای مــا شــرح مــی دهــد کــه
در تبییــن فـ ّ
بســیار جالــب توجــه اســت .او مقــام اول را
مقــام میــر میدانــد .میــر کســی اســت کــه
فــره پهلوانــی اســت ،یــا بــه تعبیــر
صاحــب ّ
شــیخ اشــراق ،انــوار جــال را دریافــت کــرده،
یــا اگــر بخواهیــم اشــراقیتر بگوییــم انــوار
قهــر را در خــودش متجلــی کــرده اســت.
مقــام دوم ،مقــام پیــر اســت .پیــر از منظــر
شــیخ اشــراق کســی اســت کــه صاحــب
فــره فرزانگــی و حکمــت اســت .و ســومین،
ّ
برتریــن و واالتریــن مقــام از آن خســروانی
اســت کــه بــه مقــام شــهریاری رســیدهاند.
شــهریار ،جامــع هــر دوی ایــن کمــاالت
اســت؛ یعنــی انــوار مهــر و قهــر ،انــوار جمــال
فــره فرزانگــی در
فــره پهلوانــی و ّ
و جــالّ ،
او جمــع شــده اســت .شــیخ اشــراق کیخســرو
را َمثَــل اعــای شــهریار میدانــد و بــر ایــن
بســیار تأکیــد دارد.
هانــری کربــن بــا دقــت بســیاری کــه در
مطالعــاتش دارد بــه نیکویــی ســکینه و
خوئرنــه را تکیهگاهــی میدانــد کــه جانــب
شــرقی و غربــی حکمــت را از منظــر شــیخ
اشــراق بــه هــم پیونــد داده .مــا معتقدیــم
نقطــه ثقــل مباحــث ایــن تبارنامــه –کــه یــک
تبارنامــه تمثیلــی و تاریخــی اســت -همیــن
موضــوع خوئرنــه یــا بــه تعبیــر دقیقتــر ،نــور
خوئرنــه ،و نــور ســکینه اســت .اگــر بخواهیــم
ایــن افــراد را در َمثَــل بــه تســبیحی تشــبیه
کنیــم ،آن نخــی کــه میتوانــد ایــن افــراد و
ایــن زنجیــره را بــه هــم متصــل کنــد همیــن
مقولــه نــور خوئرنــه و ســکینه در ســنت ایــران
باســتان اســت کــه در نظــرگاه اشــراقیان بســیار
مهــم اســت .البتــه ایــن مفهــوم بــا مفهــوم نــور
محمــدی در عرفــان اســامی متناظــر اســت
کــه مــن در ادامــه عرایضــم بــه آن خواهــم
پرداخــت.
بعــد از کیخســرو ،عرفــای
شــرقی قــرار میگیرنــد
کــه مــا بــه جهــت
اینکــه مشــی و
منــش آنهــا بســیار
به کیخســرو شــبیه
اســت آنهــا را

عرفــای خســروانی نامیدیــم .ایــن
عرفــای خســروانی عبارتانــد از
بایزیــد بســطامی ،حــاج ،ابوالعبــاس
قصــاب آملــی ،و ســرانجام ابوالحســن
خرقانــی .البتــه میشــود رشــته دیگــری
را هــم ترســیم کــرد .اشــخاص دیگــری
هــم هســتند .شــیخ اشــراق در آثــارش از
بیســت و چنــد صوفــی یــاد کــرده امــا در اینجا
فقــط بــه ایــن اشــخاص اکتفــا میکنــد .آنچــه
کــه باعــث شــده مــا ایــن افــراد را عرفــای
خســروانی قلمــداد کنیــم ایــن اســت کــه
همــان مشــی و مــرام خســروانی کــه از جملــه
آنهــا دیوکشــی و اهریمنســتیزی اســت ،بــه
تعبیــر هانــری کربــن ،در اینجــا بــا تغییــر
ماهیــت از آن وجهــه شــهریاری و شهســواری
و بُعــد نظامــی بــه فتــوت و جوانمــردی بــدل
شــده .همــه افــرادی کــه ســهروردی از آنهــا
یــاد میکنــد ســرآمدان عرصــه فتــوت و
جوانمــردی هســتند.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه فرهمنــدی کــه
مــا در ســنت ایــران باســتان ســراغ داریــم و
شــیخ اشــراق آن را در بــاب کیخســرو اذعــان
میکنــد اینجــا در قالــب مفهــوم پیشــوای
معنــوی دوبــاره رخ پیــدا میکنــد و خــودش
را نشــان میدهــد؛ کمــا اینکــه در رســاله «فــي
حالــة الطفوليــة» شــیخ اشــراق ،بایزیــد بســطامی
را صاحــب دولــت معرفــی میکنــد و از کــره
زمیــن و پادشــاهان مختلفــی کــه هــر یــک
دعــوی مملکــت میکننــد صحبــت میکنــد
و بعــد در ادامــه میگویــد« :هــر یــک از ایــن
پادشــاهان دعــوی مملکــت دارنــد امــا اگــر بــر
حقیقــت واقــف شــوند ح ّقــا کــه از دعــوی
خــود شــرم دارنــد؛ ایــن دولــت ،ابویزیــد
یافــت» .و قرایــن دیگــری کــه مــن از آنهــا
گــذر میکنــم .امــا الزم میدانــم ایــن نکتــه را
هــم ذکــر کنــم کــه در ســایر اشــخاصی کــه در
ایــن تبارنامــه قــرار میگیرنــد ،ایــن پیشــوایی
معنــوی یــا بــه تعبیــر خــود شــیخ اشــراق در
مقدمــه حکمــت االشــراق ،مفهــوم «قطــب»
کامــ ً
ا روشــن اســت .کمــا اینکــه ابوالعبــاس
قصــاب آملــی بــه تعبیــر میبــدی در کشــف
االســرار ،ده روز پیــش از وفــات ،پیکــی بــه
خرقــان میفرســتد و بــه ابوالحســن خرقانــی

پیغــام میدهــد کــه َع َلــم و طبــل والیــت را بــه
اذن اهلل تعالــی بــه ســمت تــو فرســتادیم و اهــل
زمیــن را بــه تــو ســپردیم.
امــا جانــب غربــی زنجیــره و نســب معنــوی
کــه شــیخ اشــراق از آن یــاد میکنــد و آن
ِ
هرمــس واردالحکمــا
را گــزارش میکنــد از
آغــاز میشــود و بعــد از شــاگرد هرمــس ،بــه
فیثاغــورس میرســد و بعــد ،بــه اِنبازقولــس
و افالطــون .امــا در میــان همــه ایــن فالســفه
بزرگــی کــه در یونــان شــهره هســتند و
ســهروردی بــه آنهــا عنایــت ویــژهای دارد،
شــیفتگی خاصی نســبت بــه فیثاغــورس در آراء
شــیخ اشــراق دیــده میشــود و ایــن در طــی
تحقیــق بــرای مــا ســؤال بود کــه چگونه اســت
که شــیخ اشــراق بــر این شــخصیت تأکیــد دارد
و ایــن خمیــره را خمیــره فیثاغــوری مینامــد
و نــه –مثــ ً
ا -خمیــره افالطونــی.

جســتجوی مــا ،مــا را بــه اینجــا رســاند کــه
تأثیــر آشــکار تعالیــم مغانــی بــر فیثاغــورس،
امــری اســت کــه در صحــت آن تردیــدی
نیســت .شــیخ اشــراق ،خــود را احیاگــر
تعالیــم ایــران باســتان و حکمــت مغانــی
میدانــد و همانطــور کــه عــرض کــردم
در ایــن تأثیرگــذاری ،بــه ویــژه در شــخصیت
فیثاغــورس ،شــکی نیســت و همــه مورخــان
فلســفه یونــان ،مورخــان باســتانی ،اندیشــمندان
شــرقی و غربــی آن را ذکــر کردهانــد .مــن
از بــردن نــام ایــن پژوهشــگران بــه جهــت
ضیــق وقــت گــذر میکنــم و دوســتان را
دعــوت میکنــم انشــااهلل بعــد از ایــن اینکــه
ایــن کار تدویــن شــد آن را مطالعــه کننــد.
حتــی پژوهشــگرانی مثــل مارینــا ُولــف بــر
تأثیــر آییــن زُروانــی بــر فِرِکیـ ِدس ســوری کــه
اســتاد فیثاغــورس اســت تأکیــد کردهانــد و
ایــن موضوعــی اســت کــه مــورد اتفــاق همــه

محققــان اســت .مورخــان اســامی ،کســانی
مثــل ابــن فاتــک ،ابــن ابــی اصیبعــه و دیگــران
هــم ایــن تأثیرگــذاری را گــزارش کردهانــد
و بــه نظــر میرســد کــه شــیخ اشــراق بــا
فراســت و هوشــمندی تمــام و بــا درک قرابتــی
کــه میــان آموزههــای فیثاغــوری و اتبــاع او
بــا حکمــت مغانــی هســت ،ایــن خمیــره را
خمیــره فیاغــوری نامیــده اســت.

در ادامــه ایــن تبارنامــه ،ســهروردی از دو
عــارف اســامی یــاد میکنــد :اخــی اخمیــم
(کــه جوانمــرد شــهر اخمیــم مصــر مــد نظــر او
اســت) یعنــی ذوالنــون مصــری و دوم ،ابوســهل
تُس ـتَری کــه از او بــا عنــوان ســیّار تســتر یــاد
میکنــد .نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه
هــر دوی ایــن اشــخاص ،کســانی هســتند کــه
در طــرح مبانــی والیــت و بــه ویــژه نــور
محمــدی پیشــرو هســتند .ذوالنــون مصــری را
خواجــه عبــداهلل انصــاری بــرای مــا اینطــور
توصیــف میکنــد کــه «پیشــین کســی اســت
کــه اشــارت در عبــارت آورد» .قرایــن و
مســتنداتی از ذوالنــون مصــری در دســت اســت
کــه نشــانگر ایــن اســت کــه ســخنان ذوالنــون
مصــری در حکــم یــک تمهیــد و مقدمــهای
هســتند بــرای تبییــن ایــن اصــل .شــاید علــت
ارادت تــام و تمــام ابنعربــی بــه ذوالنــون
مصــری همیــن مقولــه بــوده اســت کــه کتابــی
در شــأن و در منقبــت او مینویســد و بســیار از
او بــه اکــرام و احتــرام یــاد میکنــد .در واقــع
ایــن مســتندات ،مباحثــی هســتند کــه رویکــرد
آنهــا بیشــتر بحثــی اســت .قرایــن و مســتنداتی
هــم در دســت داریــم مبنــی بــر اینکــه ســهل
تســتری جــزء نخســتین پیشــگامانی اســت کــه
ســعی کــرده مقولــه نــور محمــدی و والیــت را
در یــک شــاکله کالمــی و بحثــی مطــرح کنــد؛
از جملــه درکتــاب «عطــف األلــف» دیلمــی
کــه ایــن مســأله صراحتــ ًا ذکــر شــده اســت.
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در تفســیر قــرآن تســتری الــی مــا شــاء اهلل
نمونههــای ایــن مبحــث آمــده اســت .بعــد
از ســهل تســتری ،ســالمیه -پیــروان او -و بــه
ویــژه ابوطالــب ّ
مکــی و کتــاب «قــوت القلــوب»
او -کــه شــیخ اشــراق ایــن کتــاب را دیــده،
بــه او اســتناد میکنــد و نظــر خاصــی بــه
ایــن کتــاب دارد -همگــی ایــن مقولــه را مــد
نظــر داشــتهاند .جــان کالم اینکــه بــه تعبیــر
ماســینیون ،نــور نخســتین یــا نــور محمدیــه
مفهومــی اســت کــه متناظــر بــا واژه ســکینه یــا
َشــخینا در ســنت یهــود اســت و کلمـهای الهــی
اســت کــه در صورتهــای مختلفــی بــر انبیــاء
و اولیــای خداونــد متجلــی شــده و عرفــای
فیثاغــوری تــاش کردنــد کــه ایــن مقولــه
عرفانــی را برهانــی کننــد و در یــک شــاکله
عقالنــی و برهانــی از آن صحبــت کننــد.

76

در پایــان عرایضــم تمایــل دارم در بــاب
فرضیــهای صحبــت کنــم کــه اولینبــار طــرح
شــد .البتــه رادکه پیــش از ایــن ،قراینــی را طرح
کــرده؛ منتهــا مــا در ایــن پژوهــش
ســعی کردیــم زوایــای آن
را بیشــتر بحــث
کنیــم .ســهروردی
در پایــان کتــاب
مطارحــات قراینــی
میدهــد کــه بــه
طــور مضمــر

اشــاراتی دارد بــر گــروه خاصــی
کــه از والیــت ســخن گفتنــد .او
از قومــی ســخن میگویــد کــه بــه
تعبیــر خــود شــیخ اشــراق ،خســروانی
هســتند امــا
خمیــره فیثاغــوری بــا آراء آنهــا ممــزوج
شــده اســت و بعــد ادامــه میدهــد کــه
قاصــه میشــود یافــت.
اینهــا را در دواویــن ّ
کلمــه کلیــدی کــه بــرای مــا در ایــن تحقیــق
بســیار مهــم بــود ایــن بــود کــه ایــن حکمــای
خســروانی شــرقی کــه خمیــره آنهــا بــا خمیــره
فیثاغــوری ممــزوج اســت قائلیــن بــه کلمــه
هســتند .ایــن باعــث شــد کــه مــا جســتجوی
بیشــتری کنیــم و حاصــل مطالعــه مــا ایــن بــود
کــه حکمــای جانــب شــرقی در ســده ســوم و
چهــارم هجــری -کــه آنهــا را در تاریــخ تصوف،
تحــت عنــوان حکمــای مشــرق یــا حکیمیــه
میشناســیم -میتواننــد راه را بــه مــا نشــان
بدهنــد و بــرای مــا آغازگــر مطالعــات باشــند.
شــوربختانه مــا در بــاب حکمــای مشــرق
اطالعــات بســیار کمــی داریــم امــا خوشــبختانه
در بــاب حکیــم تِرمــذی کــه نماینــده تــام و
تمــام ایــن جریــان فکــری و عرفانــی اســت
آثــار بســیار خوبــی در دســت هســت ،از جملــه
رســاله «ختــم االولیــاء» کــه دقیقتریــن اثــر
و تصنیــف حکیــم ترمــذی اســت .گذشــته
از اینکــه بــا توجــه بــه رســاالت حکیــم
ترمــذی کــه مــا آنهــا را بــا آثــار و تصنیفــات
شــیخ اشــراق قیــاس کردیــم و اینکــه هــر دو
خمیــره فیثاغــوری و خســروانی در آراء حکیــم
ترمــذی کامـ ً
ا مشــهود ،روشــن و واضــح بــود،
مهمتریــن دریافتــی کــه در ایــن تحقیــق بــرای
مــا حاصــل شــد ایــن بــود کــه ســاختار فکــری
والیتمحــور حکیــم ترمــذی بــر یــک مقولــه
بســیار جــدی اســتوار اســت و آن ،ســکینه
اســت .ســکینه از منظــر حکیــم ترمــذی یکــی
از بنیادیتریــن اختصاصــات ولــی -یــا بــه
تعبیــر خــود او ،محــدّ ث -بــه شــمار مــیرود.
نــوع تعریفــی کــه حکیــم ترمــذی از ســکینه بــه
دســت میدهــد بســیار نزدیــک اســت بــه آنچــه
کــه شــیخ اشــراق بیــان کــرده .شــیخ اشــراق،
ـره را یــک فــروغ قدســی میدانــد
خوئرنــه یــا فـ ّ
و مــا دقیق ـ ًا همیــن تعریــف را در آثــار حکیــم

ترمــذی میبینیــم کــه ســکینه را
یــک فــروغ الهــی و قدســی تعریــف
کــرده و آن را بــا مفهــوم قرآنــی
ســلطان هــم متناظــر دانســته .عزیزانــی
کــه بــا ادبیــات پهلــوی آشــنا هســتند
بهتــر و بیــش از مــن میداننــد کــه مفهــوم
ـره کیانــی دقیقـ ًا بــا مفهــوم ســکینه
خوئرنــه و فـ ّ
مناســبت دارد.
گــواه دیگــر مــا بــر ایــن مدعــا و
چیــزی کــه ایــن فرضیــه را تقویــت
میکنــد ایــن اســت کــه مــا «ختــم
االولیــاء» حکیــم ترمــذی را بــا
مهمتریــن رســاله ســهروردی در
بــاب ســکینه یعنــی رســاله «صفیــر
ســیمرغ» قیــاس کردیــم .آنچــه کــه
خیلــی جالــب بــه نظــر میآیــد ایــن
اســت کــه شــیخ اشــراق دقیقـ ًا ســیر
بحـثاش را مطابــق بــا ســیر بحــث
حکیــم ترمــذی انتخــاب کــرده.
حکیــم ترمــذی در «ختــم االولیــاء»
بــرای اینکــه بحــث را آغــاز کنــد
ــو الَّــ ِذی أَنــ َز َل
از آیــه شــریفه « ُه َ
ِ
ِ
ْ
السـ ِکینَ َة فِــی ُق ُلـ ِ
ـن» مدد
ـوب ال ُمؤْ منیـ َ
َّ
میگیــرد .او بــر اِخبــار از خواطــر و
اطــاع بــر مغیّبــات نــزد صاحــب
ســکینه ســخن میگویــد ،مفهــوم
فراســت را پیــش میکشــد و آن
را بخشــی از ســکینه نــزد صاحــب
ســکینه میدانــد ،بــر حدیث شــریف
ـن» داللت
راسـ َة ال ْ ُمؤْ مِـ َ
نبــوی «اِتَّ ُقــوا َف َ
میکنــد و آن را از نتایــج حصــول
ســکینه میدانــد و ســپس لســان
ُع َمــر را بــه تعبیــر حدیــث نبــوی،
مصــداق ســکینه الهــی میدانــد و
در پایــان ،ســکینه را بــا مقــام اهــل
محبــت مرتبــط میدانــد .نکتــه
جالــب توجــه اینکــه ســهروردی هــم همیــن
ســیر بحــث را دقیق ـ ًا بــا همیــن عناویــن پیــش
میکشــد و ایــن بحــث را بــا فراســت تبییــن
میکنــد.
نکتــه دیگــری کــه بایــد عــرض کنــم این اســت
کــه مطالعــه مــا نشــان میدهــد تــا پیش از شــیخ

اشــراق ،در هیــچ یــک از متــون و دســتینههای
صوفیــان و دیگــر حکمــا ،ایــن انــدازه از غنــا،
فراوانــی و پربســامدی واژه ســکینه وجــود ندارد
و فقــط امــام محمــد غزالــی در کتــاب «احیــاء»
اشــاره بســیار کوتاهــی دارد و بســیار بــه اجمــال
ایــن بحــث را برگــزار میکنــد و شــرح و
توضیــح چندانــی بــر ایــن موضــوع نــدارد.
همــه ایــن قرایــن مــا را بــه ایــن
ســمت و ســو پیــش میبــرد کــه
حکیــم ترمــذی و حکمــای مشــرقی را
َمثَــل اعــای فرازهــای پایانــی کتــاب
«المشــارع» بدانیــم .ضمــن اینکــه
در «کشــف المحجــوب» ،هجویــری
غزنــوی بیــان میکنــد کــه تصنیفــات
پرشــمار حکیــم ترمــذی و از جملــه
کتــاب «ختــم االولیــاء» در قــرن پنــج
و شــش در میــان اهــل عالــم پراکنــده
بــوده و اســتنادات بســیار زیــادی
وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه بزرگانــی
مثــل ُســ َلمیَ ،
قشــیری ،ابنعربــی،
ابوالحســن شــاذلی و دیگــران ،همگــی
بــر آراء و آثــار حکیــم ترمذی اشــراف
داشــتند؛ آثــار و تصنیفــات او در
دســت ایــن بزرگــواران بــوده و آنهــا
را بــا دیــده اکــرام مینگریســتند .بــه
نظــر میرســد ایــن حلقــه واســطهای
کــه ســهروردی بــه طــور مضمــر از آن
صحبــت میکنــد بــا ایــن شــخصیت
قابــل تطبیــق باشــد .البتــه ایــن
آغــاز راه اســت .بــه تعبیــر هانــری
کربــن ایــن طریــق و مســیر ،طــرح
عظیــم همــه عمــر اســت و از همــه
پژوهشــگران و ســهروردیپژوهان
عزیــز دعــوت میکنــم کــه ان شــاء
اهلل بــا پژوهشهــای ارزنــده خــود
ایــن راهــی کــه آغــاز کردیــم
را بــه انجــام برســانند.
سپاســگزارم از اینکــه
توجــه کردیــد..
ممنونم.
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منطق سهروردی
دکتر مهدی عظیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
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بسم اهلل الرحمن الرحیم.
عــرض ســام و ادب و احتــرام دارم محضــر
ســروران ارجمند و بســیار سپاســگزارم از حســن
نیــت اولیــای محتــرم مؤسســه کــه ایــن فرصــت
را در اختیــار بنــده قــرار دادنــد تــا چنــد کلمـ ه از
آموختههــای خــود در حــوزه منطــق ســهروردی
را بــه محضــر حضــار محتــرم عرضــه کنــم.
سهروردی یک نابغه جوان
همــه متفقایــم کــه ســهروردی یــک نابغــه
جــوان بــود و مــا ایــن روزهــا در ســوگ یــک
نابغــه جــوان دیگــر از ایــن ســرزمین گهرخیــز
نشســتهایم .مــن بــه ایــن مناســبت مایلــم کــه
یــاد و خاطــره شــادروان مریــم میرزاخانــی را
هــم گرامــی بــدارم .ایشــان یکــی از اندیشــمندان
بــزرگ و شــاخصی اســت کــه بــه رغــم عمــر
کوتــاه ،ثمــرات بزرگــی در ایــن زندگــی دنیــوی
بــه جهــان دانــش و اندیشــه عرضــه کــرد.
ی کــه اســتاد بزرگــوار جنــاب آقــای
نکتــه اصل ـ 

دکتــر اعوانــی در ســخنرانی مفیــد و ارزشمندشــان
بــه آن اشــاره فرمودنــد عبــارت بــود از طــرح
مســأله وامداری ســهروردی بــه غزالــی .مــن خیلــی
خوشــحال شــدم کــه زمینــه بحــث را بــرای مــن
فراهــم کردنــد کــه مــن هــم بتوانــم از وامداری
ســهروردی بــه بــزرگ دیگــری ،یعنــی بــه ابنســینا،
در قلمــرو منطــق ســخن بگویــم .امیــدوارم وقــت
بــه مــن اجــازه دهــد کــه تمــام بحثــم را ارائــه کنــم.
جملــه معروفــی از نیوتــون هســت کــه گفــت اگــر
مــن افــق دورتــری را دیــدهام بــه خاطــر ایــن اســت
کــه بــر شــانه غوالنــی ایســتادهام .ایــن کل قصــه
تاریــخ علــم ،تاریــخ فلســفه و تاریــخ اندیشــه اســت.
هــر حلق ـ ه از سلســله اندیشــمندان اگــر افــق برتــر،
گســتردهتر و دوردســتتری را دیــده بیشــک
بــر شــانه اســاف ســترگ و بــزرگ خــودش
ایســتاده .بــه رغــم ایــن گــزاره مشــهور کــه گفتــه
میشــود اندیشــه ،فلســفه و منطــق ســهروردی -و
باالخــص ،منطــق ســهروردی کــه موضــوع بحــث

مــن اســت -واگرایــی و افتــراق از فلســفه ابنســینا
دارد ،مــن میخواهــم بگویــم اینطــور نیســت ،و
بلکــه بــر اســاس ضربالمثــل مشــهور « ُرب شــهرة ٍ
ال اصــل لــه» ،یعنــی ای بســا مشــهوری کــه اســاس
و بنیــادی نــدارد ،وارون ایــن گــزاره صحیــح اســت.
مــن بــه قلمروهــای دیگــر وارد نمیشــوم
چــون در حــوزه تخصــص مــن نیســت،
ولــی الاقــل منطــق ســهروردی کامــ ً
ا
وامدار منطــق ابنســینا اســت و در واقــع
ادامــه و اســتمرار طبیعــی و منطقــی منطــق
ابنسیناســت.
بحثــم را ابتــدا از نظریــه تعریــف شــروع
میکنــم .ســهروردی در حکمــت االشــراق نظریــه حــد
تــام را کــه در واقــع اوج و قلــه نظریــه مشــائی تعریــف
اســت را بــه نقــد میکشــد .او ابتــدا نظریــه حــد تــام
«ســ َّل َم ال َم ّشــائون َّ
أن
را تحریــر میکنــد و میگویــد َ
ـده ّ
ـر فــی َحـ ِّ
الذاتــی العــام و الخــاص» .یکی
شــی َء یُذ َکـ ُ
از مســ ّلمات مشــائیان ایــن اســت کــه در حــد -کــه

منظــور حــد تــام اســت ،یعنــی کاملتریــن تعریــف
ممکــن بــرای یــک امــر -ذاتــیِ عــام و خــاص ذکــر
میشــود و بعــد توضیــح میدهــد کــه ذاتــی عــام،
جنــس نامیــده میشــود و ذاتــی خــاص ،فصــل .کــه
البتــه چــون ایــن حــد ،حــد تــام اســت هــم جنــس
و هــم فصــل ،جنــس و فصــل قریــب
َ
ــم َســ َّلموا َّ
جهــول
أن ال َم
هســتند« .ث ُ َّ
ــن ال َمعلــوم».
ال یُتَ َّو َس ُــل اِلَیــه ا ِ ّل م ِ َ
یکــی دیگــر از مســ ّلمات مشــائیان
هــم ایــن اســت کــه مــا نمیتوانیــم
بــه مجهــول برســیم مگــر از طریــق
معلــوم .یعنــی مجهــوالت خودمــان
را فقــط از طریــق معلوماتمــان
میتوانیــم کشــف و واقعنمایــی کنیــم .بعــد بــر
اســاس ایــن دو اصــل مســ ّلم ،بــه نظریــه تعریــف
مشــائی و باالخــص نظریــه حــد تــام هجمــه
میبــرد و نقــد میکنــد .میگویــد اگــر اینطــور
یــس ب َمعهــودٍ
اســت ف َ« ّ
اتــی
ُ
الخــاص لِشــیء ل َ َ
الذ ُ
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ل ِ َمــن یَج َه ُلــ ُه فــی موضــ ٍع آخَ ــر» .نــوک پیــکان
حملــه خــودش را بــر ذاتــی خــاص یعنــی بــر
فصــل متمرکــز میکنــد و میگویــد «فــرض
کنیــد میخواهیــد یــک ماهیتــی را تعریــف کنیــد.
پــس بایــد جنــس و فصــل آن را ذکــر کنیــد .ایــن
ماهیــت هــم االن بــرای شــما مجهــول اســت
و شــما از طریــق تعریــف میخواهیــد ایــن را
بشناســید .گیــرم کــه شــما جنــس ایــن را از طریقی
دانســتید –حــال اینکــه میشــود یــا نــه ،بحــث
دیگــری اســت -فصــل آن را از کجــا میخواهیــد
تشــخیص دهیــد؟» ماهیتــی مثــل ماهیــت الــف را
در نظــر بگیریــد .الــف االن بــرای مــن مجهــول
اســت .بنابرایــن بــه طریــق اولــی فصــل آن هــم
بــرای مــن مجهــول اســت .چــرا؟ چــون مــن
فصــل الــف را در جــای دیگــری نشــاختهام،
زیــرا فصــل الــف اصـ ً
ا در جــای دیگــری وجــود
نــدارد .فصــل الــف فقــط در خــود الــف وجــود
دارد و الــف هــم کــه بــرای مــن مجهــول اســت.
پــس مــن چطــور میتوانــم از طریــق مجهــول
بــه معلــوم برســم؟ مســلم شــما ایــن بــود کــه از
طریــق معلــوم بــه مجهــول برســیم! « َفاِنَّـ ُه اِن ا ُ ِحــدَ
فــی َغیــره الیَکــونُ خاص ـ ًا بِــه» .اگــر قــرار باشــد
مــن فصــل را در چیــز دیگــری بشناســم آن دیگــر
فصــل نخواهــد بــود ،چــون مابهاالشــتراک خواهــد
بــود و مابهاالشــتراک ،فصــل و ممیــز نیســتَ « .و
اِذا کانَ
خاصــ ًا بِــه» .اگــر میپذیریــد کــه فصــل
ّ
یــک ماهیــت فقــط مــال خــود آن ماهیــت اســت.
ـس بِظا ِهـ ٍر لِل ِحــس» .نکتــه دیگــر اینکــه خــود
« َو لَیـ َ
شــما مشــائیان معتــرف هســتید بــه اینکــه فصــول
محســوس نیســتند .فصــو ِل جواهــر ،جوهرنــد و
جوهرهــا نامحســوساند .راه ادراک حســی هــم
ـس ب ِ َمعهــودٍ» .و فصــل هــم
مســدود اســتَ « .و لَیـ َ
کــه ناشــناخته اســتَ « .فیَکــونُ َمجهـ ٌ
ـول َم َعــه» .در
ِ
ماهیــت مجهــول همتــراز
اینصــورت فصــ ِل
بــا خــود ماهیــت مجهــول ،مجهــول اســت و از
طریــق مجهــول هــم نمیشــود مجهــول را معلــوم
کــرد .پــس تعریـ ِ
ـف بــه حــد ،متوقــف بــر فصــل
اســت و فصــل هــم همتــراز بــا خــود آن ماهیــت،
مجهــول اســت .اگــر کســی بگویــد درســت اســت

کــه فصــل یــا ذاتــی خــاص مجهــول اســت ،ولــی مــا
ـاص
ـر َف ذلــک الخـ ُ
آن را تعریــف میکنیــمَ « .ف ـاِذا ُعـ ِّ
ــر َف
اَیضــ ًا» .آن را چطــور تعریــف میکنیــد؟ «اِن ُع ِّ
بِا ُالمــور العام ـ ِه دونَ مــا یَخُ ّصــوا فــا یکونــوا تعریف ـ ًا
لــه» .اگــر از طریــق مفاهیــم اعــم بخواهیــد تعریــف
کنیــد ،ایــن تعریــف نیســت و مغالطــه اســت« .و
الجــز ُء الخــاص حال ُـ ُه علــی مــا َســبَعت» .جــزء خاص
ُ
آن فصــل هــم –از مســلمات مشــائیان ایــن اســت کــه
فصــول مرکــب نیســتند؛ بســیطاند .ولــی اگــر فــرض
کنیــم فصــل ،مرکــب باشــد و خــود آن هــم فصــل هم
فصــل دیگــری دارد -مثــل خــود آن فصــل ،مجهــول
خواهــد بــود .چــرا؟ چــون فصـ ِل فصــل هــم در جــای
دیگــر معلــوم نمیشــود .خاصیــت فصــل ایــن اســت
کــه اختصــاص بــه همــان ماهیــت دارد .پــس اگــر آن
فصــل مجهــول باشــد ،فصــ ِل فصــل هــم مجهــول
خواهــد بــود .ایــن اولیــن نقــد ســهروردی اســت.
خالصــه نقــد دوم ســهروردی ایــن اســت کــه
میگویــد فــرض کنیــم شــما توانســتید از طریــق
ذاتیــات یــک شــیء ،ماهیتــی را تعریــف کنیــد؛ یعنــی
تعریــف حــدی .همچنیــن سلســلهای از ذاتیــات شــیء
را ذکــر کردیــد .امــا از کجــا معلــوم کــه ایــن ماهیــت،
ذاتــی دیگــری نــدارد؟ چــون همیشــه ایــن امــکان
وجــود دارد کــه ذاتــی دیگــری وجــود داشــته باشــد
کــه شــما از آن غفلــت کردیــد و همیشــه تســویف
و تعویقــی در ایــن شــناخت وجــود دارد ،بنابرایــن
هیـچگاه شــناخت شــما از ماهیــت یقیـنآور نخواهــد
بــود.
ـن اَنَّ
ســهروردی از ایــن نقدهــا نتیجــه میگیــرد « َفتَبَ َّیـ َ
الحـ ِّ
ـر
العِتیــانَ َعلــی َ
ـد َکمــا اِلتَ ـ َز َم بِــه ال َم ّشــائون ،غیـ ُ
ممکــنٍ لالنســان»؛ بنابرایــن روشــن شــد کــه آوردن
حــد بــه آن صورتــی کــه مشــائیان بــه آن پایبنــد
شــدهاند بــرای انســان ناممکــن اســت« .و صا ِحبَ ُهــم
ــر َف ب ِ ُصعوبَــ َة ذلــک» .رئیــس مشــائیان یعنــی
اِعتَ َ
ارســطو – و شــاید هــم مقصــود او ابنســینا باشــد-
بــه ایــن اعتــراف کــرده.
چنانکــه متــن را دیدیــم ،تمرکــز ســهروردی بــر حــد
تــام اســت و از طریــق فصــل ،حــد تــام را زیــر ســؤال
میبــرد .ولــی میشــود ایــن را تعمیــم داد .اگــر از
طریــق شــناختناپذیری فصــل ،حــد تــام زیــر ســؤال

رود ،حــد ناقــص هــم زیــر ســؤال
خواهــد رفــت چــون فــرق حــد
تــام و حــد ناقــص در فصلشــان
نیســت ،در جنسشــان اســت کــه
یکــی مرکــب از جنــس قریــب و فصــل
قریــب اســت و یکــی مرکــب از جنــس
بعیــد و فصــل قریــب.
همینطــور عیــن اســتداللی کــه ســهرورودی در
بــاب فصــل میکنــد در بــاب خاصــه ،یعنــی عــرض
خــاص ،هــم شــدنی اســت و بنابرایــن رســمهایی
کــه قائــم بــه عــرض خــاص هســتند هــم زیر ســؤال
میرونــد .فــرض کنیــد کســی میخواهــد ماهیتــی
مثــل الــف را از طریــق جنــس و خاصــه او تعریــف
کنــد .اینجــا هــم همــان حــرف ســهروردی بــه میــان
میآیــد .ایــن ماهیــت بــرای شــما مجهــول اســت.
خــواص آن هــم بــرای شــما مجهــول اســت .ایــن
خاصــه را هــم کــه در جــای دیگــری نشــناختید،
چــون ایــن خاصــه در جــای دیگــری وجــود نــدارد.
اگــر در جــای دیگــری وجــود داشــت خاصــه ایــن
ماهیــت نبــود .اســم خاصــه روی آن هســت ،یعنــی
فقــط خــاص همــان ماهیــت هســت .پــس ایــن
ماهیــت بــرای شــما مجهــول اســت ،خاصــه آن
هــم مجهــول اســت ،بنابرایــن رســم هــم نخواهیــد
داشــت.
تــا اینجــا رویکــرد ســهروردی ســلبی اســت ،یعنــی
دیــدگاه مشــائیان در بــاب تعریــف را تخریــب
میکنــد .از او میپرســیم آیــا شــما رهیافــت
تأسیســی و ایجابــی هــم داریــد؟ حــال کــه ایــن
نظریــه را از دســت مــا گرفتــی آیــا نظریــه جدیــدی
در بــاب تعریــف بــه مــا ارائــه میکنــی؟ یــا دســت
مــا را خالــی میگــذاری و مــا را رهــا میکنــی؟
ســهروردی بــه مــا میگویــد مــن یــک قســم تعریف
را بــه شــما معرفــی میکنــم و آن را تنهــا تعریــف
یــس ِعندنــا
ممکــن و صحیــح میدانــمَ « .فــاِذا ً ل َ َ
ــص باالِجتمــاع».
اِالّ ت
ٌ
َعریفــات ب ِ ُامــورٍ تَخُ ُّ
مــا بــه یــک شــیوه میتوانیــم ماهیــت
را تعریــف کنیــم .از طریــق اعــراض
عامــی کــه باالجتمــاع –یعنــی همــه
بــا هــم -اختصــاص بــه آن ماهیــت

ـس ا َالو ُد ا ِ ّل اِلــی امــورٍ
دارنــدَ « .ف َلیـ َ
حسوســ ٍة اَو ظا ِهــرة ٍ مِــن َفریــ ٍق
َم
َ
ــص شــی َء ُجم َلتُهــا
آخَ ــر اِن کانَ یَخُ ُ
باالجتمــاع» .در تعریــف همیشــه دو
نفــر بایــد وجــود داشــته باشــند :یــک
نفــر کــه شــناخت مســتقیم نســبت بــه
آن ماهیــت مجهــول دارد و آن ماهیــت بــرای او
از طریــق حــس معلــوم اســت و نفــر دیگــری کــه
پرســشگر اســت و آن ماهیــت را از طریــق حــس
نشــناخته .در چنیــن شــرایطی تعریــف ممکــن اســت
و آن هــم فقــط از طریــق اعــراض عــام .چطــور؟
از ایــن طریــق کــه شــخص اول کــه ماهیــت را
مســتقیم ًا شــناخته ،مجموع ـهای از اعــراض عــام را
کنــار هــم بچینــد و ایــن اعــراض عــام ،بــا هــم،
اختصــاص بــه آن ماهیــت داشــته باشــند .هــر یــک
از ایــن اعــراض عــام چــون عــام هســتند ممکــن
اســت در ماهیاتــی ،غیــر از آن ماهیــت مجهــول،
بــرای پرســشگر شناختهشــده باشــند ،چــون
اختصــاص بــه ماهیــت مجهــول ندارنــد .بنابرایــن
شــخص پرســشگر تــک تــک اینهــا را شــناخته.
حــال شــخص اول کــه آگاهــی مســتقیم دارد ،فقــط
مجموعــهای از اینهــا را میدهــد و میگویــد ایــن
مجموعــه داللــت میکننــد بــر آن ماهیــت .مثالــی
میزنــم کــه موضــوع برایتــان روشــن شــود .فــرض
کنیــد مــن در یــک جزیــره ناشــناخته ،میــوهای بــه
اســم الــف را دیــده و خــوردهام کــه شــما آن را
در عمرتــان نــه دیــده و نــه خوردهایــد .آیــا شــما
وقتــی ادراک حســی نســبت بــه آن میــوه نداریــد و
نمیتوانیــد مشــاهده مســتقیم کنیــد ،راهــی بــرای
شــناخت آن داریــد؟ هــر چقــدر مــن بگویــم الــف
چنیــن و چنــان اســت شــما نســبت بــه آن ادراکــی
نداریــد .مــن از طریــق ذکر جنــس و فصــل و خاصه
نمیتوانــم بــه شــما بفهمانــم و شــما هــم مســتقیم ًا
نمیتوانیــد شــناختی پیــدا کنیــد .ســهروردی
میگویــد تنهــا راه ایــن اســت کــه مــن
کــه آن میــوه را چشــیدهام و خــوردهام
و اوصــاف و اعــراض عــاماش را درک
کــردهام از شــما بپرســم کــه آیــا
میدانیــد رنــگ زرد چیســت؟

81

82

قطعــ ًا میگوییــد بلــه ،چــرا کــه رنــگ
زرد اختصــاص بــه میــوه مجهــول نــدارد
و در مــوز و گلهــای زرد رنــگ هــم
وجــود دارد .بعــد از شــما بپرســم آیــا میدانیــد
شــیرینی یعنــی چــه؟ قطعـ ًا شــیرینی را هــم از طریق
ادراک حســی درک کردهایــد ،ولــی نــه در آن میــوه
مجهــول ،بلکــه در چیزهــای دیگــر .بعــد از شــما
بپرســم آیــا میدانیــد شــکل کــروی چیســت؟
بــاز هــم میدانیــد .چــرا؟ چــون شــک کــروی،
عــرض عــام اســت و لزومــی نــدارد در آن میــوه
مجهــول درک کــرده باشــید .شــکل کــروی را در
هندوانــه و تــوپ بــه ادراک حســی درک کردهایــد.
و قــس علــی هــذا مــن سلســلهای از اعــراض عــام
را یکــی یکــی فهرســت کنــم و بعــد بگویــم آن
میــوه مجهولــی کــه شــما نخــورده و ندیدهایــد و
مــن دیــدهام ،میــوهای اســت کــروی شــکل ،زرد
رنــگ ،شــیرین و کــذا و کــذا .یعنــی مجموعــه ایــن
«جم َلتُهــا باالجتمــاع» ،بــه آن میــوه
اعــراض عــامُ ،
اختصــاص دارد .از ایــن طریــق مــن یــک آگاهــی
بــه شــما منتقــل کــردهام .ولــی اگــر قــرار باشــد
مــن دنبــال جنــس و فصــل و خاصــه و امثــال اینهــا
باشــم نمیتوانــم بــرای شــما تعریــف کنــم ،شــما
هــم نمیتوانیــد خودتــان بــه ایــن شــناخت دســت
پیــدا کنیــد .ســهروردی میگویــد ایــن تنهــا روش
ممکــن تعریــف اســت .منتهــا اوالً ایــن روش قائــم
بــه دو نفــر اســت و ثانی ـ ًا نهایت ـ ًا قائــم بــه ادراکات
حســی هــر دو طــرف اســت ،یعنــی هــم مــن بایــد
آن میــوه را از طریــق حــواس پنجگانــه مشــاهده
مســتقیم کــرده باشــم و هــم شــما بایــد اعــراض
عــام آن میــوه را در چیزهــای دیگــر ادراک حســی
کــرده باشــید .اگــر ادراک حســی نباشــد ،از طریــق
تعریــف مفهومــیِ صــرف –جنــس ،فصــل ،ذاتیــات
و امثالهــم -نمیشــود تعریــف کــرد .ایــن دیــدگاه
ســهروردی در نظریــه تعریــف اســت.
ســهروردی در جــای دیگــری ،در بحــث مغالطــات،
نقــد بــه مشــائیان را اکیدتــر میکنــد و میگویــد
خــود مشــائیان اعتــراف کردهانــد بــه اینکــه اوالً
جوهرهــا ،فصــول مجهــول دارنــد؛ یعنــی
فصــول جواهــر ،شــناختنی نیســت .در

مــورد خــود مفهــوم جوهــر هــم -کــه بــه عنــوان
مقولــه همــه مقــوالت جوهــری اســت -میگویــد
مشــائیان جوهــر را بــه امــر ســلبی تعریــف کردنــد.
جوهــر چیســت؟ موجــود ال فــی موضــوع.
ســهروردی اســتدالل مفصلــی دارد کــه موجــود
و وجــود اعتبــاری اســت ،ال فــی موضــوع هــم
مفهــوم ســلبی اســت و مفهــوم ســلبی نمیتوانــد
ذات هیــچ ماهیتــی باشــد .مفهــوم اعتبــاری هــم
نمیتوانــد ذات هیــچ ماهیــت حقیقــی باشــد.
بنابرایــن جوهریــت هــم در نهایــت یــک مفهــوم
اعتبــاری بیــش نیســت .و هکــذا اعتــراف کردهانــد
کــه فصــل نفــس و عقول-یعنــی جوهرهــای
مجــرد -هــم مجهــول اســت .در مــورد اعــراض
هــم اگــر دقــت کنیــم خواهیــم دیــد کــه مشــائیان

مفاهیــم اعتبــاری در تعریــف اعــراض اخــذ کردنــد
کــه ایــن بحــث خیلــی مفصــل اســت .جمعبنــدی
ســهروردی ایــن اســت کــه اگــر شــما مشــائیان این
را میپذیریــد ،مفارقــات یعنــی عقــول مجهولانــد،
نفــوس مجهولانــد ،اجســام مجهولانــد ،اعــراض
هــم کــه مجهولانــد ،پــس در ایــن عالــم چــه
چیــزی معلــوم اســت؟!
حــال عــرض مــن ایــن اســت کــه رگههــای اصلــی
شــاکله نقــادی و تخریــب ســهروردی و همچنیــن
تأســیس یــک نظریــه ایجابــی در حــوزه تعریــف
توســط او را ،پیــش از ســهروردی و بیــش از او ،در
ابنســینا مییابیــم .بنابرایــن آنچــه کــه ســهروردی
در نظریــه تعریــف میگویــد دقیقــ ًا جمعبنــدی

و نتیجهگیــری از آخریــن دســتاوردهای خــود
ابنســینا بــوده .امــا شــاید ابنســینا ایــن فرصــت
را پیــدا نکــرد .خواهیــم دیــد کــه او ایــن بحثهــا
را در کتابهــای اصلــیاش ذکــر نکــرده و در
کتابهــای حاشــیهایتر خــود ذکــر کــرده اســت.
در ایــن صــورت مــا میتوانیــم بــه ایــن نتیجــه
برســیم کــه –اگــر اســائه ادب بــه مقــام بلنــد ایــن
فیلســوف نباشــد -گویــا ســهروردی شــاگرد بســیار
هوشــمند و زیــرک خــود ابنســینا بــوده و کار
او را ادامــه و اســتمرار میدهــد ،نــه اینکــه کار
او یــک واگرایــی و افتــراق از منطــق مشــایی و
ســینوی باشــد.

ببینیــم ابنســینا در بــاب تنگناهــای
حــد تــام قبــل از ســهروردی چــه گفته.
او در «رســاله الحــدود» میگویــد
«ا ّمــا بعــد َف ـا ِ َّن اَص ِدقایــی َس ـئَلونی اَن
ـی َع َلیهِــم ُحــدو َد اشــیاءٍ یُطالِبوننــی
اُملـ َ
یت مِــن ذلــک».
بِتحدیدَ هــا َفاســتَع َف ُ
دوســتانم از مــن خواســتند کــه تعریف
حــدی چیزهایــی را کــه از مــن مطالبــه کردهانــد
 فهرســتی از ماهیــات -برایشــان امــا کنــم .مــناز اجابــت ایــن دعــوت عــذر خواســتم .چــرا؟
« ِعلمــ ًا ب ِ َان ّــ ُه َکا َالمــ ِر ال ُمت ِ َع ِّ
ــذرِ َعلــی البَ َشــرِ ،ســوا ًء
کانَ تَحدیــدا ً أو رســم ًا» .بــا علــم بــه اینکــه چنیــن
کاری امــری اســت ناممکــن بــرای انســان .عبــارت
ـن ا َ َّن
ســهروردی را بــه یــاد بیاوریــم که گفــت « َفتَبَ َّیـ َ
الحـ ِّ
ـر ممکــنٍ لالنســان» .حتــی
العِتیــانَ َعلــی َ
ـد غیـ ُ
عبارتهــا هــم نزدیــک اســت« .اَمـ ِر ال ُمت ِ َعـ ِّ
ـذرِ َعلــی
ـر ممکــنٍ لالنســان اســت .بنابراین
البَ َشــر» همــان غیـ ُ
ایــن موضــوع را ابنســینا قبــل از ســهرورودی بــه
صراحــت تمــام میگویــد« .و ا َ َّن ال ُمقـ ِد َم َعلــی هــذا
ب ِ ُجر َعـ ٍة و ث َ َقـ ٍة ل َ َحقیــقٌ أن یَکــونَ أتــی مِــن َج َهـ ِ
ـت
الجهــل بِال َم ِ
الرســوم و
َ
واضــ ِع التــی مِنهــا ت ُ
َفســدُ ّ
الحــدود» .کســی کــه از روی گســتاخی ،جســارت
و اعتمــاد بــه نفــس کاذب خــود اقــدام بــه چنیــن
کاری کنــد و بخواهــد تعریــف حــدی ارائــه کنــد،

ِ
مغالطــات
از روی نادانــی بــه مواضــ ِع
تعریــف ایــن کار را میکنــد و نمیدانــد
ایــن حــوزه چقــدر خطاخیــز اســتَ « .ف َلم
یَمنَ َع ُهــم ذلــک» .ایــن توجیــه مــن مانــع درخواســت
آنهــا نشــد و همچنــان بــر درخواســت خــود اصرار
ـی بِمســا ِعدتی اِیّا ُهــم» .اصــرار
کردنــد« .بَــل اَل َـ ُّه َعلـ َّ
کردنــد کــه بــه آنهــا در ایــن زمینــه کمــک کنــمَ « .و
ـی اِقتِراهـ ًا آخــر» .پیشــنهاد دیگــری بــه من
زادوا َعلـ َّ
کردنــد و آن پیشــنهاد ایــن بــود کــه مــن تعریفهــا
را ذکــر نکنــم و مواضــع خطــا را در تعریــف ذکــر
کنــم .بعــد میگویــد مــن درخواســت دوم اینهــا
را اجابــت میکنــم امــا قبــل از آن بایــد ســختی
و دشــواری ارائــه حــد تــام حقیقــی را یــادآوری
الح ِّ
ــد
ــب َ
کنــمَ « .فنَقولــوا أ َّم الصعوبــة التــی ب ِ َح َس َ
ِ
ـس بِاالمــکا ِن تَفادینــا منــه».
ـر لَیـ َ
الحقیقــی َفهِــی اَمـ ٌ
صعوبتــی کــه در حــد حقیقــی وجــود
دارد چیــزی نیســت کــه مــا بتوانیــم
از آن خــاص شــویم ،خالصــی و
رهایــی از آن امکانپذیــر نیســت« .و
ـن َّ
الذلــة اِنَّمــا
اِشــقا ُقنا َعلــی اَن ُف ِســنا مِـ َ
ُهــو ب ِ َح َسـبِها» .اینکــه مــا بــر خودمــان
میترســیم کــه خطــا و لغــزش پیــدا
کنیــم در همیــن حدهــای حقیقــی
اســت؛ اینجاســت کــه لغــزشگاه وجــود دارد .و
الــی آخــر ،کــه در بــاب صعوبــت تعریــف توضیــح
میدهــد.
در قطعــه دیگــری از همیــن «رســالة الحــدود»
بــه طــور دقیقتــر دشــواریها و اســتحالههای
تعریــف را ذکــر میکنــد و میگویــد « َف ُ
انظــر مِــن
أیــن للبَ َشــ ِر اَن یَ َ
ــر ُه فــی التَحدیــد التِّقــا ُء أن
َ
حض َ
ِ
یَأخُ ـ َ
ـذ الز ًم م ّمــا ال یُفــارِق َفــا یَجــو ُز َرف ُع ـ ُه فــی
الت ََّّو ُهــم َمــکانَ ّ
الذاتــی» .نــگاه کــن و ببیــن کــه بشــر
از کجــا میتوانــد مطمئــن شــود کــه بــه جــای
ذاتــی شــیء ،الزمِ الینفــک آن را نیــاورده .چــون
لــوازم و ذاتیــات خیلــی بــه هــم شــباهت دارنــد.
مــا ســه ویژگــی در ذاتــی داریــم :تقــدم تصــور،
عــدم نیــاز بــه جعــل مســتأنف و ویژگــی ســوم
کــه در حــال حاضــر فرامــوش کــردهام.
لــوازم در دو ویژگــی از ایــن ســه ویژگــی
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بــا ذاتیــات مشــترکاند .ابنســینا بــه همیــن نکتــه
اشــاره میکنــد کــه لــوازم و ذاتیــات بســیار نزدیــک
بــه هـ م هســتند .بنابرایــن وقتــی شــما فکــر میکنیــد
کــه ذاتیــات را آوردهایــد از کجــا میتوانیــد مطمئــن
ـن
باشــید کــه اینهــا لــوازم شــیء نباشــند؟ «و مِــن أیـ َ
لَــه أن یَاخُ َ
قــرب فــی ُکل موضــ ٍع».
ــذ ال ِجنــس َال َ
وقتــی میخواهــد حــد تــام بیــاورد از کجــا مطمئــن
باشــد کــه جنــس قریــب آوردهایــد؟ از کجــا معلــوم
ــل َفیأخُ َ
کــه جنــس بعیــد نباشــد؟ «و ال یغ َف َ
ــذ ا َال

دریــن
بِــه َکال ُمنــا ههنــا تُأی ِ ُســنا مِــن اَن ن َکــونَ ُمقتَ
َ
َعلــی تَوفیَ ـ ِة الحــدود حقیق ـ ِة حقهــا ا ِ ّل فــی النّــادرِ
مِــن األمــر» .ایــن عوامــل و عواملــی مثــل ایــن ،مــا
را از اینکــه بتوانیــم حــد حقیقــی ذکــر کنیــم مأیــوس
میکنــد .ایــن ،صریــح کالم ابنسیناســت ،پیــش از
ســهروردی و بیــش از او .در مــورد حــدود ناقــص
و رســوم هــم میگویــد آنجــا اســباب خطــا بســیار
زیــاد اســت.
ابنســینا نکتــه بســیار مهــم دیگــری را در تعلیقــات

ب َعــد َعلــی اَنَّ ـ ُه ا َالقــرب» .و غفلــت نکنــد و جــای
ـم ن َ ـ َز ُع
جنــس بعیــد و قریــب را اشــتباه نگیــرد« .ثُـ َّ
أنَّــ ُه قــد َح َّص َ
لیــس
ــل َجمیــع مــا َح َّصلــه ذاتیــ ًا
َ
فیــه مِــن الَّــوازم» .حــال فــرض کنیــم ذاتیــات را
ذکــر کــرد و در بیــن آنهــا لــوازم نبــود؛ در واقــع
الزمِ ماهیــت را جایگزیــن ذاتــی نکــردَ « .ف ِمــن
أیــن لِلبَ َشــ ِر اَن یُ َح ِّص َ
میــع الفصــول ال ُم َق ِّومــة
َ
ــل َج َ
لِلمحــدود» .از کجــا معلــوم کــه همــه فصــول ذاتــی
را ذکــر کنــد؟ از کجــا معلــوم کــه در ایــن اثنــا ،یکی
دو فصــل ذاتــی بــه غفلــت از قلــم نیفتــاده باشــد؟
« َفهــذه ا َالســباب و مــا یَجــری َمجراهــا م ِ ّمــا یَطـ ُ
ـول

مــیآورد و ســهروردی قطعاتــی از عبــارات خــود
را دقیقــ ًا از تعلیقــات گرفتــه اســت .میگویــد
«الوقـ ُ
ـس فــی قــدرت
ـوف َعلــی حقایــق األشــیاء لَیـ َ
البشــر» .آگاهــی بــر ماهیــات اشــیاء در تــوان بشــر
ـن النَعـر ُِف مِــن االشــیاء ّال الخــواص
نیســت .و «نَحـ ُ
و الــوازم و االعــراض» .مــا از امــور ،ماهیــات
و اشــیاء ،فقــط خواصشــان ،اعراضشــان و
لوازمشــان را میشناســیم؛ یعنــی ذاتیــات ماهیــات
َ
الفصــول
را نمیتوانیــم بشناســیم .و ال نَعــر ُِف
ال ُم َق ِّو َمــه ل ِ ُ
ــک ِّل واحــ ٍد مِنهــا .فصــول مقــ ّوم همــه
ماهیــات را نمیتوانیــم بشناســیمَ « .فاِن ّــا ال نَعــر ُِف

حقیقتــة االول و ال العقــل و ال النفــس
و ال الفلــک و ال نَعــر ُِف اَیضــ ًا حقایــق
االعــراض» .مــا نــه حقیقــت واجــب
الوجــود را میشناســیم ،نــه حقیقــت
عقــل را ،نــه حقیقــت نفــس را ،نــه
حقیقــت سلســلهای از اجســام را و نــه
حقیقــت اعــراض را .ایــن همــان چیــزی
بــود کــه ســهروردی هــم میگفــت،
ابنســینا در اینجــا صریحــا همــان را
میگویــد .میگویــد حقیقــت ،یعنــی
ماهیــت و ذاتیــات اینهــا را نمیتوانیــم
بشناســیم .البتــه اوصــاف و اعــراض و
خــواص اینهــا را میتوانیــم بشناســیم،
چنانکــه در صــدر بحــث آورد .و جملــه
بســیار مهمــی کــه در پایــان ایــن عبــارت هســت
«و الفصــل الحقیقــی لــه ال ندرکــه» .مــا نمیتوانیــم
فصــل حقیقــی یــک ماهیــت را درک کنیــم.

حــال میخواهیــم ســهروردی و ابنســینا را
مقایســه کینــم .یکــی از اشــکاالت ســهروردی -کــه
عبــارتاش را هــم قب ـ ً
ا خواندیــم -ایــن بــود کــه
میگفــت تعریــف حــدی بایــد مشــتمل بــر همــه
ذاتیــات ماهیــت باشــد؛ شــما هیــچگاه نمیتوانیــد
مطمئــن شــوید کــه همــه ذاتیــات را ذکــر کردهایــد
و ای بســا ذاتــی یــا ذاتیاتــی کــه مــورد غفلــت قــرار
گرفتــه .ابنســینا میگویــد از کجــا بــرای بشــر
حاصــل شــود کــه «همــه» فصــول مق ّومــه را ذکــر
کــرده اســت .یعنــی مــا نمیتوانیــم مطمئــن باشــیم
کــه همــه فصــول مقــوم را ذکــر کردیــم .همیشــه
ممکــن اســت یــک فصلــی از سلســله فصــول جــا
افتــاده باشــد .ایــن موضــوع را میشــود بــه سلســله
اجنــاس هــم تعمیــم داد .بنابرایــن ،ایــن اشــکال
ســهروردی در ابنســینا هســت.
ٌ
صــول
ــر لَهــا ُف
ســهروردی بــه مــا گفــت َ
«الجوا ِه ُ
َمجهولــه» ،فصــول جوهرهــا مجهــول و ناشــناخته
اســت .ایــن عیــن عبــارت ابنسیناســت کــه «و
الفصــل الحقیقــی لــه ال ندرکــه» ،یعنــی مــا فصــل

حقیقــی را درک نمیکنیــم .غیــر مــدرک
و مجهــول یکــی هســتند ،فقــط عبــارت
عــوض شــده اســت.
ســهروردی بــه مــا گفــت کــه جوهریــت
از دیــدگاه مشــائیان از طریــق امــر ســلبی
تعریــف شــده و آن امــر ســلبی ،ال فــی
موضــوع بــود .مشــائیان میگوینــد
جوهــر ،موجــود ال فــی موضــوع اســت.
موجــود ،اعتبــاری و ال فــی موضــوع هــم
ـی الموضو ِع
ســلبی و اعتبــاری اســتَ « .فنَفـ ُ
الموجودیــت َع َرضیــ ٌة» ،کــه
ســلبی و
ُ
ٌ
عرضیــه در اینجــا بــه معنــی اعتبــاری
ُ
مثــال
اســت .ابنســینا میگویــد «و
ذلـ َ
ـک أنّــا ال نَعـر ُِف حقیقــة الجوهــر ،بَــل
اِنَّمــا َع َرفنــا شــی ًء ل َـ ُه هــذه الخاصیــة» .مــا حقیقــت
جوهــر را درک نمیکنیــم ،بلکــه یــک چیــزی
کــه ایــن ویژگــی را دارد درک میکنیــم .یعنــی
نمیدانیــم کنــه خــود آن چیــز چیســت ،ویژگـیاش
را درک میکنیــم .آن ویژگــی چیســت؟ «و ُهــ َو
اَنَّــه موجــود ال فــی موضــوع و هــذا لیــس حقیقــة
الجوهــر» .اینکــه ایــن یــک موجــود ال فــی موضــوع
اســت و ایــن حقیقــت و ذاتــیِ جوهــر نیســت.
ایــن چیــزی اســت کــه خــود ابنســینا قبــل از
ســهروردی میگویــد .همینطــور در مــوارد دیگــر
کــه ســهروردی میگفــت نفــس ،مفارقــات ،اجســام
و اعــراض ،فصــول مجهــول دارنــد و ناشــناختنی
هســتند ،ابنســینا قبــل از او بــه ایــن نکتــه اشــاره
کــرده.
تــا اینجــا دیدیــم کــه همــه دســتاوردهای تخریبــی
و ســلبی ســهروردی در نظریــه تعریــف ،بــه
حرفهــای خــود ابنســینا در «رســالة الحــدود» و
«التعلیقــات» مســبوق بــود .حــال بــه ســراغ آن نظریــه
تأسیســی ،یعنــی آن تعریــف صحیــح و ممکــن از نظر
ســهروردی ،میرویــم .ســهروردی بــه مــا گفــت کــه
یــک جــور تعریــف ممکــن اســت و آن ایــن اســت
کــه یــک نفــر ماهیــت مجهــول را مســتقیم ًا ادراک
کــرده باشــد و اعــراض عــام آن را بــا هــم جمــع کند
بــه گونــهای کــه مجموعــه اعــراض عــام ،عــرض
خــاص بــرای آن شــیء باشــد و ایــن مجموعــه در
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غیـ ِر آن یافــت نشــود ،ســپس ایــن مجموعــه را بــرای
دیگرانــی کــه آن را ادارک نکردهانــد بازگــو کنــد.
ایــن هــم در ابنســینا وجــود دارد و جالــب ایــن
اســت کــه در اینجــا دیگــر عبــارت ،تقریبــ ًا طابــق
النعــل بــه النعــل اســت .اوالً ابنســینا بــه مــا گفــت
«و النَعــر ُِف مِــن االشــیاء ّال الخــواص و اللــوازم و
االعــراض» .مــا از اشــیاء و ماهیتهــا ،اعراضشــان
را میشناســیم .در «اشــارات» میگویــد «و ا َ ّمــا اِذا
ُعـ ِّر َف الشــیء بقــو ٍل مولـ ٍ
ـف مِــن اعراضــه و خواصــه
ـص ُجم َلتُهــا باالجتمــاع فقــد ُع ـ ِّر َف ذلــک
التــی تَخُ ـ ُّ
الشــیء ب ِ َرســمه» .یکــی از روشهــای تعریــف بــه
رســم ایــن اســت کــه مــا مجموعــهای از اعــراض
عــام را کــه بــه آن ماهیــت اختصــاص دارد ذکــر
کنیــم .ایــن دو جملــه را در ســهروردی و ابنســینا
بــا هــم مقایســه کنیــد .ســهروردی میگویــد «اِن
ــص شــی َء ُجم َلتُهــا باالجتمــاع» ،ابنســینا
کانَ یَخُ ُ
ـص ُجم َلتُهــا باالجتمــاع» .یعنــی
میگویــد «التــی تَخُ ـ ُّ
حتــی عبــارت هــم عیــن عبــارت ابنسیناســت.
میخواســتم بعــد از ایــن بحثهــای کالســیک
وارد تحلیلهــای معاصــری کــه از نظریــه تعریــف
ســهروردی شــده و نقــد آنهــا بشــوم امــا بــه دلیــل
ضیــق وقــت فقــط بــه طــور خیلــی فشــرده و خالصه
ایــن نکتــه را ذکــر کنــم چــون نویــد یــک مطلبــی
را بــه مــا میدهــد .والبریــج از نظریــه تعریــف
ســهروردی نتیجــه جالبــی میگیــرد و آن ایــن اســت
کــه ســهروردی پیــش از فیلســوفان تحلیلــی معاصــر
منتقــد ذاتگــروی بــوده .مــن میخواهــم بــا کمــال
تواضــع عــرض کنــم کــه اکثــر نتایجــی کــه والبریــج
میگیــرد غلــط اســت .نکتــه بســیار مهمــی وجــود
دارد و آن ایــن اســت کــه اگــر نقــد نظریــه تعریــف،
مـ ِ
ـودی بــه نفــی ذاتگــروی میشــود ،ایــن پیــش از
او در ابنســینا هــم بــود .چــرا بنــا بــر ادعــای شــما
در ســهروردی مــودی بــه ذاتگــروی شــد ولــی
در ابنســینا نشــد؟ ایــن دو فرضیــه بیشــتر
نــدارد :یــا بایــد بگوییــم ابنســینا متفطــن
لــوازم بحــث او نبــود و ســهروردی
بــود ،و یــا بایــد بگوییــم نفــی
ذاتگــروی الزمــه آن
نقــد نیســت .مــن

از گزینــه دوم دفــاع میکنــم ولــی فرصــت طــرح
بحــث را نــدارم.
امیــدوارم در ســال بعــد فرصتــی بــه مــن بدهیــد
تــا در بــاب وامداری ســهروردی بــه ابنســینا در
نظریــه قیــاس عرایضــی را بگویــم .ســهروردی در
نظریــه قیــاس ،دســتگاهی کــه ظاهــرش بســیار
متفــاوت بــا دســتگاه ابنســینا و ارســطو هســت را
معرفــی میکنــد .ایــن ظاهــر متفــاوت باعــث شــده
خیلیهــا اذعــان کننــد کــه ایــن دســتگاه قیاســی
بــه کلــی بــا دســتگاه قیاســی ابــن ســینا و ارســطو
متفــاوت اســت .در مــورد ابنســینا یــک سلســله
از تحقیقــات معاصــر در غــرب صــورت گرفــت.
ابتــدا نیکــوالس رشــر ســعی کــرد منطــق موجهــات
ابنســینا را صورتبنــدی کنــد ،امــا تــاش او
مقــرون بــه توفیــق نبــود .پــس از او ،تونــی اســتریت
ســعی کــرد اشــکاالت آن را برطــرف کنــد ،امــا تالش
او هــم مقــرون بــه توفیــق نبــود .تــا اینکــه پــل تــام
توانســت یــک صورتبنــدی ســازگار و کامــل از
منطــق موجهــات ابنســینا ارائــه کنــد .بــر اســاس
تحلیــل و صورتبنــدی پــل تــام معلــوم شــد کــه
منطــق موجهــات ابنســینا کامـ ً
ا ذاتگروانــه اســت.
تونــی اســتریت مدتــی بعــد نشــان داد کــه دســتگاه
قیاســی ســهروردی بــا صورتبنــدی کــه پــل تــام
از منطــق موجهــات ابنســینا کــرده ،انطبــاق کاملــی
دارد .ایــن یعنــی دســتگاه قیاســی ســهروردی
اوالً صورتبنــدی دقیقــی از دســتگاه قیاســی
ابنسیناســت ،نــه واگرایــی و افتــراق از او؛ و
دوم اینکــه ایــن دســتگاه هــم عیــن دســتگاه
ابنســینا کامــ ً
ا ذاتگروانــه اســت .بنابرایــن
اگــر بگوییــد کــه نظریــه تعریــف ســهروردی
 anti essentialistاســت یــا بایــد بگوییــد کــه
ســهروردی دچــار ناســازگاری اســت ،در نظریــه
تعریــف  anti essentialistاســت و در نظریــه
قیــاس  essentialistاســت ،و یــا بایــد بگوییــد
کــه نظریــه تعریــف و نقدهــای ســهروردی بــه
هیــچ عنــوان داللتــی بــر نقــد ذاتگرایــی
نــدارد.
والسالم علیکم.

همایش
ابنسینا در متن آثارش
دبیر علمی :دکتر فاطمه شهیدی

همایــش ابنســینا در متــن آثــارش چهارشــنبه (یکــم شــهریورماه) بــه مناســبت بزرگداشــت روز ابنســینا بــا حضــور
جمعــی از اســتادان برجســته فلســفه در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران برگــزار شــد.
ایــن مراســم پــس از تــاوت آیاتــی از قــرآن مجیــد و قرائــت بخشــی از زندگینامــه خودنوشــت ابنســینا توســط دبیــر
همایش،ســرکار خانــم دکتــر شــهیدی آغــاز ب ـهکار کــرد.
نوآوریهای ابنسینا در نظام فلسفی خود
استاد عبدالحسین خسروپناه		
تصحیح کتاب قانون ابن سینا
				
دکتر نجفقلی حبیبی
نگاهی به تصحیح تازه المباحثات از استاد بیدار فر
دکتر سید محمود یوسف ثانی
البر و اإلثم ابنسینا
		
دکتر سید حسین موسویان
تصحیح دو رساله االخالق و ّ
تصحیح مدخل منطق الشفاء
					
دکتر اسداهلل فالحی
تصحیــح بیــان الحــقّ بضمــان الصــدق و خوانــش لوکری از «طبیعیات» الشــفاء
دکتــر محمدجــواد اســماعیلی
ابنسینا و رسائل قرآنی
			
استاد سید مصطفی محقق داماد
مراتب عقل و تطبیق آن بر آیه نور در «اشارات و تنبیهات»
استاد غالمرضا اعوانی
وجود شناسی ابنسینا در قرون وسطی
دکتر شهرام پازوکی
رؤیا و وحی در «تعلیقات» ابنسینا
استاد غالمحسین ابراهیمی دینانی

نوآوریهای ابنسینا در
نظام فلسفی خود
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی

ایــن نشســت متمایــز از دیگــر نشستهاســت
چــون قـرار اســت کــه در این نشســت ابنســینا در
متــن آثــارش معرفــی شــود .معرفــی یــک حکیم و
متفکــر از طریــق آثــارش بــا معرفــی همــان حکیم
از طریــق شــارحان و حتــی منتقدانــش متفــاوت
اســت و اگــر بخواهیــم متفکــری را بیواســطه
بشناســیم بهتــر اســت از طریــق شــناخت آثــارش
او را بشناســیم .ابنســینا فیلســوف جامعــی بــود،
هرچنــد بــه دالیلــی او را شــیخ الرئیــس نامیدنــد و
نــه معلــم ثالــث .او در زمینههــای مختلــف قلــم
زد .ابــن ســینا در ســن  58ســالگی صاحــب آثــار
متعــددی بــود کــه نشــاندهنده نبــوغ اوســت؛

متولــد  370و متوفــی  428ه .ق .وی یــک
نظــام فلســفی داشــت گرچــه از ارســطو و
نوافالطونیــان اســتفاده بســیار بــرده و خــود
ایشــان در دانشــنامه عالیــی ارســطاطالیس را
امــام حکیمــان و آمــوزگار فیلســوفان نــام نهــاده
اســت و ارســطو ب ـرای او جایــگاه مهمــی دارد
ولــی خــودش بــه یــک نظــام فلســفی رســید.
نظامــی کــه خــودش از آن تعبیــر کــرده بــه
الحکمةالمشــرقية و در منطــق شــفا ایــن
عنــوان را نــام بــرده و ســهروردی بــه احتمــال
قــوی هــم از ایــن عنــوان و هــم از شــیوه و
روش ابنســینا در الحکمةالمشــرقية بهــره
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بــرده اســت.
ابنســینا دارای
نظــام فلســفی
اســت یعنی فلســفه
او عــاوه بــر بحــث
از امــور عامــه ،جواهــر و
اعــراض ،مســائل جهانشناســی،
نظــام معرفتشناســی ،علمالنفــس فلســفی و
دیگــر حوزههــا را نیــز در بــر میگیــرد .حتــی
میتــوان نظــام عرفانــی هــم در تفکــر او دیــد؛
یعنــی از کنــار هــم گــذاردن نمــط هشــتم و نهــم
ً
و دهــم اشــارات ابنســینا و مخصوصــا مقامــات
العارفیــن (نمــط نهــم) ،رســالة حــیبــن یقظــان،
رســاله فــی العشــق و ماننــد آن بــه نظامــی
عرفانــی دســت یافــت .او همچنیــن آثــاری در
علــوم پزشــکی ،هیــأت و ماننــد آن داشــته اســت.
اغلــب ابنســینا را فقــط بهعنــوان یــک پزشــک
معرفــی میکننــد ،در حالــی کــه او هــم پزشــک
بــود و هــم طبیعـیدان و هیــوی و از همــه مهمتــر
فیلســوف بــود .ادیــب بــود و دارای اشــعار،
غزلیــات و قصایــد متعــددی بــه زبــان فارســی و
عربــی اســت .بایــد ابعــاد مختلــف تفکــر او را
شــناخت و بررســی کــرد.
محققــان ابنســینا را شــخصیتی نمیداننــد کــه
ً
صرفــا بــه گــردآوری مطالــب اکتفــا کــرده بلکــه
او نوآوریهایــی نیــز داشــته اســت .زمانــی کــه
دکتــر برتوالچــی بــا اعضــای هیــأت علمــی
مؤسســه جلســهای داشــت گزارشــی از الهیــات
شــفای ابنســینا و مقایســه آن بــا متافیزیــک
ارســطو ارائــه کــرد کــه نشــان مــیداد ابنســینا
 15تــا  20درصــد از متافیزیــک ارســطو تأثیــر
ً
پذیرفتــه اســت .البتــه اینکــه او احیانــا از چــه
شــخصیتهای دیگــری متأثــر بــوده اســت را
مــورد تحقیــق قــرار نــداده بــود .برخــی گمــان
میکننــد الهیــات بوعلــی همــان متافیزیــک
ارسطوســت در حالــی کــه اینگونــه نبــوده و او
نوآوریهایــی در ایــن زمینــه داشــته اســت .بــه
ایشــان گفتــم اگــر اشــارات بوعلــی را مــورد
تحقیــق قــرار دهنــد نوآوریهــای ایشــان در
اشــارات بهمراتــب بیــش از الهیــات شفاســت.
ایشــان در زمینههــای مختلفــی نــوآوری داشــت.
البتــه تشــخیص اینکــه ابنســینا در چــه
مباحثــی نــوآوری داشــته کار دشــواری اســت

کــه نیازمنــد احیــای ت ـراث و مقایســه آثــار او بــا
آثــار دیگ ـران اســت ،امــا مــن بــه بعضــی از ایــن
ابداعــات بــه طــور مختصــر اشــاره میکنــم.
رابطــه حکمــت نظــری و عملــی از جملــه
نوآوریهــای ابنسیناســت .الهیــات فلســفی
او نیــز بــا طبیعیــات و ریاضیــات و پزشــکی او
مربــوط اســت بهگون ـهای کــه اگــر کســی کتــاب
قانــون بوعلــی را بخواهــد بخوانــد و بفهمــد
ً
حتمــا بایــد الهیــات ابنســینا را خوانــده و
ً
فهمیــده باشــد؛ چــون دقیقــا بیــن کتــاب قانــون
و طبیعیــات و الهیــات ابنســینا پیونــد وثیقــی
وجــود دارد .ایشــان اگــر از اخــاق اربعــه بحــث
ً
میکنــد حتمــا بــا طبیعیــات او در ارتبــاط اســت
و همچنیــن بــا الهیــات او.
دیگــر نــوآوری او دربــاره خلــود نفــس اســت.
در بیــان وی رابطــه نفــس و بــدن و تأثیــر متقابــل
بیــن آنهــا و همینطــور اســتکمال نفــس و
ً
مســائلی از ایــن قبیــل نکاتــی اســت کــه قبــا
در نوافالطونیــان و ارســطو ندیدهایــم .نــزد اهــل
منطــق تقســیم قیــاس اقترانــی بــه حملی و شــرطی
از نوآوریهــای ابنســینا محســوب میگــردد و
پیونــدی کــه بیــن فلســفه و دیــن برق ـرار میکنــد
ً
مخصوصــا در تبییــن واجــب و ممکــن یــا تبییــن
مســأله معــاد کــه پیونــد وثیقــی بــا دینشناســی
او دارد و یــا تقســیمبندی معقــوالت اولــی و ثانــی
و بعضــی قواعــد فلســفی مثــل کل ممکــن زوج
ترکیبــی و الواجــب لذاتــه واجــب مــن جمیــع
جهاتــه ....از دیگــر ابداعــات ابنســینا اســت.
شــاید ایــن مســائل در آثــار دیگ ـران باشــد ولــی
تبدیــل بــه قاعــده فلســفی شــدن از نوآوریهــای
ایشــان اســت .پــس ابــن ســینا هــم فیلســوف
جامعــی بــود و هــم یــک فیلســوف مبــدع بــود
کــه دارای یــک نظــام فلســفی اســت و بــه یــک
حکمــت مشــرقیه دســت یافــت.
در بــاب اهمیــت و ضــرورت تصحیــح متــون
متفکــران اســامی برخــی معتقدنــد نیازمنــد
احیــای تــراث اســامی نیســتیم ،در حالــی کــه
ً
ایــن تفکــر کامــا غلــط ،نادرســت و تــا حــدودی
زاییــده نــگاه پوزیتویســتی اســت .اوال آثــار
متفکــران اســامی بخشــی از تمــدن اســامی
اســت و اگــر جامعــه مــا بــه تمــدن اســامی توجه
کنــد هویــت مییابــد و هویــت یــک جامعــه نیــز
تمدنســاز اســت .ثانیــا میــان آثــار تجربــی و

آثــار فلســفی فــرق هســت .آثــار فالســفه گذشــته
جــزو تاریــخ فلســفه و تاریــخ فلســفه هــم جــزو
فلســفه اســت .ممکــن اســت آثــار موجــود در
علــوم تجربــی و طبیعــی جــزو تاریــخ علــم
بــرود امــا تاریــخ علــم را جــزو علــوم تجربــی
ندانیــم –البتــه مــن معتقــدم آثــار مربــوط بــه
علــوم تجربــی ،ماننــد قانــون و طبیعیــات بوعلــی
ســینا ،هــم میتوانــد در روششناســی علــم و
مباحــث فلســفه علــم مفیــد واقــع گــردد .کمــا
اینکــه امــروزه مــا پرســشهایی در فلســفه علــم
داریــم کــه ایــن کتــب طبیعیــات هــم میتواننــد
بــه پرسـشهای فلســفه علــم پاســخ دهنــد -ولــی
آثــار فالســفه در گذشــته جــزو تاریــخ فلســفه
محســوب میگردنــد و تاریــخ فلســفه جــزو
فلســفه اســت .بــه عبارتــی اگــر کتابهایــی مانند
الهیــات شــفا ،اشــارات یــا دانشــنامه عالیــی و ...
ابنســینا را میخوانیــم ایــن نیســت کــه فقــط
تاریــخ فلســفه خواندهایــم بلکــه در واقــع فلســفه
خواندهایــم .مســائل مطــرح در فلســفه ابنســینا
مســائل روز و مطرحــی اســت .لــذا تصحیــح
متــون کــه عبــارتاســت از آمادهســازی متــون
کهــن بــر اســاس مقابلــه و ســنجش نســخههای
خطــی ،اصــاح اغــاط ،اشــتباهات ،تحریفــات
ً
و تصریفــات و نهایتــا آمــاده کــردن متــن نهایــی
کار ارزشــمندی اســت.
کار تصحیــح متــن کار پرســابقهای اســت و در
گذشــته هــم صــورت گرفتــه و در میــان شــاگردان
اهــل حکمــت و دانــش و معرفــت مقــرون بــه
ســابقه اســت بــه طــوری کــه شــاگردان ،متــون را
نــزد اســاتید خــود قرائــت میکردهانــد و حتــی
ردپــای ایــن کار را میتــوان نــزد اصحــاب
اه ـل بیــت یافــت .بعــد از امــام باقــر(ع) و امــام
صــادق(ع) عــدهای ماننــد مغیــره و امثــال ذلــک
نســخه اصلــی را از نســاخ میگرفتهانــد و از
روی نســخه اصلــی و صحیــح روایــت ،روایــت
را تحریــف و جعــل میکردهانــد .بــه همیــن
ً
دلیــل در آن زمــان شــاگردان ائمــه مخصوصــا
امــام هــادی(ع) کتابهــا را نــزد ایشــان قرائــت
میکردنــد و ایــن ســنت ادامــه پیــدا کــرده و
تاکنــون ادامــه دارد .در حوزههــای علمیــه نیــز اگــر
کســی اجــازه روایــی بــه شــاگرد خــود مــیداد
اینــان کســانی بودنــد کــه حدیــث شــناس بودنــد
ً
و میتوانســتند مثــا تشــخیص دهنــد کــه ایــن

نســخه شــیخ صــدوق یــا کلینــی اســت و قــدرت
تشــخیص حدیــث صحیــح از ناصحیــح را نیــز
داشــتند .ایــن کار از قدیــم انجــام میشــد امــا
امــروزه کارهــا دقیقتــر شــده و نســخههای
فراوانتــری در علــوم وجــود دارد .بــه غیــر از
کتابهایــی کــه در کتابخانــه مجلــس ،کتابخانــه
ملــی و کتابخانــه مرحــوم آیــت اللــه مرعشــی
نجفــی موجــود اســت کــه آثــار ارزشــمندی
هســتند ،کتابهــای خطــی مهمــی در کتابخانــه
ســلیمانیه اســتانبول یــا کتابخانههــای اســامآباد
پاکســتان یــا کتابخانههــای هنــد موجــود اســت
کــه متأســفانه برخــی از اینهــا در شــرایطمناســبی نگهــداری نمیشــوند و در حــال از
بیــن رفتنانــد -و شایســته اســت کــه رایزنهــای
فرهنگــی بــه ایــن مهــم توجــه کننــد.
بــه نظــر بنــده یکــی از اولویتهــای ملــی،
احیــاء ت ـراث اســامی ،شناســایی ایــن نســخهها
و احیــای آنهــا اســت .مرحــوم عالمــه عســگری
بــه مــن گفتنــد پدربــزرگ ایشــان یــک دوره
کامــل فقــه ،از طهــارت تــا دیــات ،را بــا مشــقت
ف ـراوان و در زیــر نــور مهتــاب نوشــته بودنــد کــه
متاســفانه بعــد از فــوت ایشــان ایــن آثــار در میــان
وارثــان آن مرحــوم تقســیم شــد و دچار سرنوشــت
نامعلومــی گردیدنــد .یکــی از کارهــای مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران را میتــوان
احیــاء آثــار بــا ارزش در حــوزه آثــار مانــدگار
حکمــت فلســفی اصفهــان دانســت.
کار احیــاء مشــتمل بــر تبحــر در نسخهشناســی و
شــناخت فهــارس چاپــی و در مرحلــه بعــد تبحــر
کافــی در بررســی تاریخــی نســخ و ســنجش
اصالــت آنهــا و در مرحلــه آخــر شــناخت کافــی
از روششناســی تصحیــح اســت کــه کار بســیار
پیچیــدهای اســت .کســی کــه متــون کهــن را
تصحیــح میکنــد بایــد بــه زبــان مؤلــف و دانــش
متــن اشــراف داشــته باشــد و عــاوه بــر ایــن
تســلط بــر منابــع آن دانــش و حوصلــه زیــادی نیــز
داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه درســتی کار تصحیح را
انجــام دهــد .اگــر مصححــان را مجنــون ،عاشــق
و شــیفتگان معرفــت و حکمــت بنامیــم ســخن
گزافــهای نیســت.
در توضیــح ســختی کار تصحیــح ،بــه اثــر ســه
جلــدی خــود در شــرح منظومــه و اســفار حضرت
امــام(ره) و همچنیــن کار در دســت چــاپ دیگــر
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دربــاره شــرح عالمــه حلــی بــر تجریــد خواجــه
و شــرح قوشــچی کــه دو شــرح شــیعی و ســنی
اســت اشــاره میکنــم .ســختیهای مقابلــه
و شــرح آنهــا کاری بســیار ســخت و طاقــت
فرساســت کــه هــم حوصلــه زیــادی مــی طلبــد
و هــم تــوان فکــری در فهــم درســتی یــا نادرســتی
عبــارات.
بنــده الهیــات شــفا و برهــان شــفا را چندینبــار
تدریــس کــردهام .همانطــور کــه میدانیــد
نســخه ابراهيــم مدكــور تصحیحشــده (ایشــان
همـراه بــا دو محقــق دیگــر ایــن متــن را تصحیــح
کردنــد) و کتابخانــه مرحــوم آیتاللــه مرعشــی
نجفــی هــم آن را چــاپ کــرده اســت امــا بنــده
بــا بررســیهایی کــه کــردم دو نمونــه اشــتباه در
تصحیــح یافتــم .در صفحــه  32الهیــات شــفا
ٌ
َ
َ
َّ َ
ایشــان آورده « ِان حقیقتــة آ و حقیقــة ب حقیقــة
اخــری» ،در حالــی کــه متــن بایــد بــه صــورت
ٌ
َ
ٌ
َ
َّ َ
« ِان حقیقتــة آ حقیقــة و حقیقــة ب حقیقــة اخــری
ُ
» باشــد .یــا در صفحــه  67آورده «و ال َیکــون
ُ
ً
شــیئاُ .ه َ
حیــث ُه َ
ــو ِمــن
بالقــوة
ــو
الشــیء ِمــن
ِ
ُ
ً
حیــث ُهـ َـو ِبالفعــل شــیئا آخــر» ،در حالــی کــه
ُ
ً
حیــث ُه َ
ــو ِبالفعــل شــیئا
بایــد باشــد « َو ِمــن
آخــر» .یــا در صفحــه  56برهــان شــفا عبــارت
َ َ َّ ُ َ
َ َ
ََ
َ َّ
ـارک ِة الجــدل َ ...بــل
المغالطــه ف ِانهــا َو ِان شـ
«و ام
ُ ُ َ
ُ َ ُ
المــادة المغالطیــه تحمــل علــی مــادة البرهــان»
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هســت ،در صورتــی کــه نســخه درســت بایــد بــه
ُ ُ َ
ُ َ ُ
حمــل علــی
المغالطیــه ال ت
صــورت « َبــل المــادة
مــادة البرهــان» » باشــد .یــا در صفحــه  61آمــده
َ َ
َ َ َ َ ُ َ ً
َّ
درجــا فــی
ـر ِلالصغــر لیــث م
ـ
کب
اال
«فـ ِـان کــون
ِ
ـر الالوســط» ،در حالــی کــه بایــد بــه
کــون االصغـ ِ
ـط الالصغــر» باشــد.
صــورت « فــی کــون االوسـ ِ
در بیــان اهمیــت ایــن کار ،مصادیقــی را از راه
یافتــن اشــتباهات در تصحیــح الهیــات شــفاء
و برهــان شــفاء برشــمردند .از زحمــات اســتاد
بیدارفــر کــه بــه تصحیــح المباحثــات اهتمــام
ورزیــد قدردانــی میکنــم و وی را چهــرهای خدوم
و احیاگــر آثــار حکمــی و معرفتــی میدانــم .از
آثــار قابــل مالحظــه دیگــر ماننــد «ســخن ابــن
ســینا و بیــان بهمنیــار» اثــر اســتاد ابراهیمــی
دینانــی و «التعلیقــات» بــه تصحیــح دکتــر
موســویان« ،المختصــر االوســط فــی المنطــق»
بــه ســعی و کوشــش دکتــر یوســف ثانــی و رســاله

«المجالــس الســبعه» بــا تــاش دکتــر محمــدی
بــه عنــوان آثــار شــاخص در ایــن زمینــه بایــد نــام
بــرد .از تمامــی محققانــی کــه آمادگــی ایــن کار را
دارنــد درخواســت میکنــم ب ـرای تصحیــح آثــار
ابــن ســینا قــدم پیــش بگذارنــد.
و در پایــان ســخنان خــود را بــا یــک دوبیتــی از
ابــن ســینا بــه پایــان میبــرم:
ماییم به عفو تو توال کرده
وزطاعت و معصیت تبرا کرده
آنجا که عنایت تو باشد باشد
ناکرده چو کرده کرده چو ناکرده

ســپس خانــم دکتــر شــهیدی نکتــه هایــی
دربــاب تصحیــح متــون از احمــد ســمیعی را
ّ
بــه شــرح زیــر قرائــت کردنــد :دریــای زخــاری
از فرهنــگ پرمایــه مــا در نســخههای خطــی..
مــوج میزنــد .افســوس کــه بخــل گنجــوران،
پراکندگــی دســت نوشــتهها در بــاد ،غرابــت خــط
و زبــان ،فــرد یــا کــم شــمار بــودن نســخه  ،تشـ ّـتت
و اختــاف ســرگیجهآور روایــات و موجباتــی از
ایــن دســت ،ایــن گنجینــه بیک ـران را از دســترس
آرزومنــدان و مشــتاقان دور نگــه داشــته اســت.
از ایــن رو تصحیــح متــون ،بــه خــاف آنچــه بــه
طنــز گفتهانــد،نبــش قبــر نیســت .گنجیابــی
و احیــای فرهنــگ اســت .بایــد گفــت اقدامــی
اســت ناگزیــر و برخــی از صاحبنظ ـران حســن
اجــرای برنامههــا و طرحهــای پژوهشــی در
عرصــة زبــان و ادب و تاریــخ مــا را تنهــا زمانــی
کــه بــر ویرایشهــای انتقــادی معتبــر از متــون
مبتنــی باشــد عملــی شــمردهاند.
امــا بازیابــی و تصحیــح هــزاران متــن شــناخته
و ناشــناخته ،کــه از هــزار ســال بازانباشــته و
اندوختــه شــده ،کاری اســت بــس خطیــر .چــه
مایــه ّ
همــت و نقــد عمــر و رمــق فرهنگــی و
ســرمایة مــادی میخواهــد ،خــدا میدانــد و
بــس.
بــاری ،تصحیــح متــون بــه پایــه و مایــه نیــاز دارد،

از ّ
تبحــر در لغــت و علــوم ادبــی و ســابقة تتبــع در
منابــع و آشــنایی بــا ســبکها و مکاتــب و تحــول
ســاختمانی زبــان و آگاهــی از تأثیــر گویشهــا
و لهجههــا و هــم زبانهــای بیگانــه و فرهنــگ
رســمی و مردمــی عصــر و انــس بــا ّ
عربیــت و
ّ
تخصــص در فنی
الفــت بــا قــرآن و علــوم قرآنــی و
کــه متــن در حــوزة آن اســت گرفتــه تــا علــم بــه

ّ
ســیر تطــور خــط و کتابــت و هنــر خوشنویســی
ّ
ّ
و شناســایی مرقعهــا و همــراه همــه اینهــا دقــت
علمــی و قــوة تمیــز و اســتعداد تفـ ّـرس و سـرانجام
شـ ّ
ـم و ذوق زبانــی.
بهنــدرت پیــش میآیــد کــه همــه ایــن
مهارتهــا و دانشهــا و مواهــب در فــردی
فراهــم آیــد .البتــه در تصحیــح متــون ،عمــده کار
گروهــی اســت و خوشــبختانه بــه ایــن ضــرورت
توجــه نیــز شــده اســت .چنیــن مینمایــد کــه
دوران کارهــای کشــنده انفـرادی ... ،ســپری شــده
باشــد .بــر ســر ایــن متنهــا ســالها مشــتاقانه و
ّ
مصحح
مرتاضانــه کار شــده اســت بــه حــدی کــه
تــوان گفــت در فضــای عصــر تألیــف متــن زیســته
و بــه نوعــی بــا صاحــب اثــر یکــی شــده و گویــی
اثــر او را بازآفریــده اســت .حجــم هراسانگیــز
کار تصحیــح متــون قدیــم خواســتار تدابیــری
بغرنجتــر و ظریفتــر اســت .ســازمان و برنامــه
و تقســیم کاری غامــض و پیچیــده و هوشــمندانه
میخواهــد کــه تنهــا در جــو و شــرایط فرهنگــی
ســالم و پیشــرفته و دورانــی پررونــق ســامان دادن
بــه آن میســر اســت....
در چنــد دهــه اخیــر ،ســطح متوســط کار تصحیح

متــون تنــزل کــرده اســت و ایــن طبیعــی اســت.
دامنــة کار چــون گســترده شــود و عــده کاردانــان و
کارشناســان بــه تناســب آن افزایــش نیابــد ،در هــر
حــوزهای ایــن پدیــده روی میکنــد .آیــا بایــد از
ایــن جریــان متأســف بــود؟ تــا آنجــا کــه رونــدی
احترازناپذیــر اســت،تأســف فایدهای نــدارد .لیکن
در ایــن مــورد تنــزل ســطح کار بــه عواملــی هــم
بســتگی دارد کــه میتــوان
آنهــا را بیاثــر یــا کماثــر
ســاخت و رونــد را تــا
حــدی مهــار کــرد و شــاید
جهــت آن را تغییــر داد .یــک
راه مؤثــر ایــن اســت کــه
ً
امــر تصحیــح متــون عمدتــا
در ســازمانهای فرهنگــی
رســمی یــا نیمهرســمی
تمرکــز یابــد .ســازمانهایی
کــه دارای امکانــات مــادی
و علمــی و کادر پژوهشــی
درخــور و بــا کفایتــی باشــند .البتــه ایــن تمرکــز
ّ
شایســته نیســت تحکمــی باشــد .محققــان همینکــه
ّ
مطمئــن شــوند ســازمانی وســایل و معــدات کار
پژوهشــی را در اختیارشــان میگــذارد و حاصــل
کارشــان را بــه طــرزی آبرومنــد عرضــه میکنــد و
کارشــان مأجــور اســت بــه آن رو میآورنــد .تمرکــز
کار در ســازمانهای معتبــر و خــوش نــام لطفــش
ّ
مصححــان کــم مایــه را کــه فــرآوردة
ایــن اســت کــه
بــازاری تحویــل ناشــر میدهنــد و چــه بســا از
ایــن کار علمــی ناندانــی و وســیله تأمیــن شــهرت
کاذب ب ـرای خــود ســاختهاند از قلمــرو ایــن حــوزة
فرهنگــی طــرد میکنــد .حســن دیگــرش اینکــه
فرصــت خجســتهای بـرای کار گروهــی و خوشعیار
پدیــد مــیآورد .در حقیقــت ،امــر تصحیــح متــون
ّ
ً
مســتقیما بــا پرارزشتریــن ودیعــة ملــی مــا ســروکار
دارد و بایــد تدبیــری اندیشــید کــه هیــچ
ســهمی از ایــن ودیعــه
بــه دســت نااهــل و
ً
احیانــا مــردم ســودجو
و بینــام ننــگ نیفتــد
کــه آن را از ســکه
بیندازنــد یــا تبــاه
کننــد.
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بخش اول« :احیاء آثار»

خانم دکتر شهیدی از سخنرانان بخش اول همایش در باب «احیاء آثار»که یک یا دو اثر را برای
تصحیح در دست خود دارند برای ایراد سخنان خویش دعوت نمود و آقایان دکتر حبیبی  ،دکتر یوسف
ثانی،دکتر موسویان،دکتر فالحی و دکتر اسماعیلی در جایگاه حضور یافتند.

تصحیح کتاب

قانون ابنسینا

دکتر نجفقلی حبیبی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

قانــون در طــب یــا بــه اختصــار قانــون ،یکــی
از کتابهــای ابــن ســینا درزمینــه پزشــکی
اســت کــه نزدیــک بــه هفتصــد ســال در مراکــز
علمــی اروپــا تدریــس میشــده اســت و
عبــارت پردازیهــای مقدمــه کتــاب او بســیار
اعجــاز آمیــز اســت و ابــن جمیــع مصــری
بــه عنــوان یکــی از منتقدیــن سرســخت ابــن
ســینا چــون ابــن ســینا هرچــه را کــه مینوشــته
دوبــاره نمیخوانــده اســت ایــن کتــاب را دارای
اغــاط میدانســته هرچنــد دســت اخــر مجبــور

میشــود بــه فضائــل کتــاب معتــرف شــود .ابــن
ســینا دلیــل نوشــتن کتــاب را درخواســت یکــی از
دوســتانش میدانــد کــه،
ان اصنــف فــی الطــب کتابــا مشــتمال علــی
قوانینــه الکلیــة و الجزئیــة اشــتماال یجمــع الــی
الشــرح االختصــار و الــی ایفــاء االکثــر حقــه
مــن البیــان االیجــاز.
ً
ظاهــرا هــم عنــوان کتــاب قانــون از همیــن
عبــارت گرفتــه شــده اســت و شــارحان ایرادهــای
بــر ایــن گرفتــه انــد کــه قانــون خــودش کلــی

اســت و دیگــر کلــی و جزیــی نــدارد.

حکیــم آملــی کــه خــودش شــرحی بــر قانــون
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نوشــته اســت ایــن عبــارت مقدمــه او را یــک
اعجــاز عبارتــی میدانــد .وی گفــت تصحیــح
کتــاب قانــون را بــه ســفارش بنیــاد بوعلــی ســینا
انجــام دادم و هرچــه کــردم از زیــر بــار ایــن
مســئولیت شــانه خالــی کنــم نشــد و باالخــره بــه
ایــن کار اهتمــام ورزیــدم .وی ادامه داد ابنســینا
کتــاب قانــون بــه پنــج کتــاب تقســیم کــرده
اســت کــه قبــل از او هــم مرســوم بــوده
اســت نخســتین کتــاب کلیــات اســت
کــه رنــگ و بــوی فلســفی دارد کتــاب
دوم داروهــای طبــی ،کتــاب ســوم کــه
مفصلتریــن بخــش قانــون اســت
شــامل توضیحــات ابنســینا دربــاره
اجـزای مختلــف بــدن ،کتــاب چهــارم
دربــاره داروهــای ترکیبــی و کتــاب
پنجــم دربــاره برخــی بیماریهــای
کــه بــه بعضــی از اعضــاء بــدن مربوط
میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قانون ابنســینا
کــه قرنهــا تدریــس میشــده اســت
متأســفانه بســیاری از نســخههای
چاپــی ایــن کتــاب مغلوط اســت  .وی
قدیمیتریــن نســخه چاپــی را چــاپ
رم دانســت کــه ســال  1595چــاپ
شــده اســت و البتــه در دورههــای
متأخــر ابتــدا مصریهــا ایــن اثــر را
چــاپ کردهانــد کــه بــه چــاپ بــوالق
معــروف اســت کــه مــن بــه آن ارجاعی
نــدادهام و ســپس در دوره ناصرالدیــن
شــاه ایــن اثــر توســط حکیــم باشــی
او تصحیــح شــده اســت کــه آدم
فاضلــی بــوده اســت و ایــن نســخه بــه
نســخه چــاپ ته ـران مشــهور اســت.
وی دربــاره پیچیدگیهــای تصحیــح
قانــون نیــز ســخنانی را بیــان کــرد و
یــادآور شــد :عــاوه برایــن کــه بــه ســفارش
بنیــاد بایــد از نســخه هــای خطــی مصــر و تهران
اســتفاده میکــردم نســخهای دیگــر از ایــن
کتــاب مربــوط میشــود بــه یکــی از شــاگردان
درجــه اول حکیــم ابوالبــرکات بغــدادی معــروف
ً
کــه ظاهــرا خــودش نیــز بــر ایــن کار نظــارت

داشــته و هــم پزشــک بزرگــی اســت و هــم
فیلســوف بســیار بــزرگ کــه البتــه اکنــون نیمــی از
ایــن کتــاب در اختیــار مــن اســت و نیمــی دیگــر
از ایــن کتــاب در کتابخانــهای در ترکیــه موجــود
اســت .نســخه خطــی دیگــر ایــن کتــاب مربــوط
بــه قونــوی شــاگرد معــروف ابنعربــی اســت کــه
ســه بــار ایــن کتــاب از تملــک او خــارج شــده
و دوبــاره بــه او بازگشــته اســت .وی همچنیــن
از شــروحی یــاد کــرد کــه بســیار ب ـرای وی مایــه
دلگرمــی بــوده اســت  .مهمتریــن
شــرح کــه وی دیــده اســت شــرح
قطبالدیــن شــیرازی بــا نــام التحفــة
الســعدیه اســت کــه بســیار مفصــل
اســت کــه بــه چــاپ امــروز شــاید
بــه  2800-2700صفحــه برســد.
التحفــة الســعدیه کــه شــرحی بــر
مقالــۀ اول قانــون ابــن ســینا اســت
و در نــه مجلــد نوشــته شــده اســت.
قطبالدیــن از خانــوادهای کــه ســابقۀ
طبابــت داشــتهاند برآمــده و بــه دنبــال
تحقیــق و پژوهــش از کتــاب قانــون
حتــی تــا مصــر هــم رفتــه اســت
ســالهای عمــر خــود صــرف شــرح
قانــون کــرده اســت ولــی ایــن شــرح
فقــط شــرح بخــش اول کتــاب قانــون
ً
اســت و تقریبــا نیمــی از کل کتــاب
اول را پوشــش داده اســت یعنــی ایــن
کتــاب نیــز فاقــد بخــش تشــریح و
برخــی بخــش هــای اخــر کتــاب
اوســت.
یکــی دیگــر از شــروح دیگــر شــرح
فخــر رازی اســت کــه جــدال زیــادی
بــه دنبــال خــود داشــته اســت .وی
همچنیــن از شــرح زیــن العــرب
مصــری نــام بــرد کــه در ایـران چنــدان
مشــهور نبــوده اســت .ایــن شــارح
مصــری هــم روایــت جالبــی بــرای
از بدســت اوردن کتــاب قانــون دارد کــه تاجــری
کــه بیمــار شــده بــود بـرای رفــع بیمــاری بــه آنهــا
مراجعــت میکنــد و در ابتــدا نــه حاضــر مــی
شــود کتــاب قانــون را بــه آنهــا بفروشــد و نــه آن
را بــرای کتابــت در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد
تــا اینکــه او از قاضــی درخواســت میکنــد تــا

تاجــر بــه اجبــار کتــاب در اختیــار ایشــان قــرار
میدهــد .اســتاد حبیبــی داســتان رنجهــا و
مرارتهــا مســلمانان بـرای در اختیــار گرفتــن ایــن
کتــاب را در تاریــخ علــم ب ـرای خــودش ودیگ ـران
بســیار جالــب توجــه و مایــه عبــرت میدانــد .وی
گفــت کــه او همچنیــن بـرای تصحیــح ایــن کتــاب
از شــرح نخجوانــی و شــرح خونجــی هــم اســتفاده
کــرده اســت.
وی ادامــه داد در تصحیــح ایــن کتــاب دواصــل
ب ـرای وی بســیار مهــم بــوده اســت .اول متــن بــه
اثــر مؤلــف نزدیــک باشــد و دوم بــا توجــه بــه
دشــواریهای ایــن کتــاب خواننــده بتوانــد اثــر
را بــه ســادگی بخوانــد .بــه همیــن دلیــل ایشــان
مجبــور شــده اســت دســته بندیهــای بیشــتری
انجــام دهــد کــه کتــاب قابــل فهمتــر بــرای
خواننــده باشــد کــه منجــر بــه مطولتــر شــدن
کتــاب هــم شــده اســت.

ســپس بــا بیــان عبارتــی از کتــاب قانــون برخــی
نــکات طبــی را برشــمرد کــه دال برایــن بــود کــه:
 .1او بــر بحــث زمــان مناســب بـرای خــوردن غــذا
تاکیــد میکــرد و فقــط بــر خــوردن غــذا در یــک
وعــده تأکیــد داشــته اســت.
 .2بــر بحــث اهمیــت مســأله آب تأکیــد میکــرد
و اینکــه بهتریــن آبهــا را آب چشــمه میدانســته
اســت.
 .3ســازگارترین غــذا بــرای بــدن آدمــی از نظــر
ابــن ســینا لــذت بخشتریــن آنهاســت.
 .4بــر ورزش و تنــوع حرکتــی در تندرســتی جســم
و روان و انجــام حــرکات ورزشــی مخصــوص
هریــک از اعضــای بــدن تأکیــد بســیاری کــرده
اســت.
 .5او بــه نقــش موســیقی و آهنــگ بــرای رشــد و
تقویــت م ـزاج کــودکان اهمیــت قائــل شــده اســت.
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نگاهی به تصحیح
تازه المباحثات
از استاد بیدار فر
دکتر سید محمود یوسف ثانی
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کتــاب المباحــاث در بیــن آثــار ابنســینا دارای
ویژگیهــای منحصربهفــردی اســت کــه ایــن کتــاب را
از دیگــر آثــار او و حتــی دیگــر آثــار فیلســوفان اســامی
متمایــز میکنــد .در واقــع ،ایــن کتــاب کتابــی نیســت
کــه بــه رســم مألــوف بــا مقدمـهای آغــاز و با مؤخــرهای
بــه پایــان برســد؛ ایــن کتــاب حاصــل مجــادالت،
مباحثــات  ،گفــت و گوهــا ،محــاورات و مراســات
و مکاتبــات ابنســینا بــا شــاگردان و مخالفانــش
اســت .میتــوان بــا اســتفاده از ایــن کتــاب شــیوهها
و روشهــا و حتــی ویژگیهــای رفتــاری ابنســینا در
تعلیــم و تدریــس وی را اســتخراج کــرد.

اول بایــد بدانیــم ابنســینا بــه تعــاون و همــکاری
ّ
علمــی در نهــج و شــیوه تفکــری و تعلمــی معتقــد
اســت .تعابیــری همچــون «لیجتهــد جماعتنــا فــی
ان یتعــاون علــی درک الحــق» ،تأکیــد ابنســینا
بــر تعــاون در کار علمــی و تحقیقــی را میرســاند
و یــا تعابیــری همچــون «فیجــب ان نتظاهــر علــی
مــا انغلــق مــن األصــل و الممانعــه» ،کــه در اینجــا
«نتظاهــر» بــه معنــای پشــت بــه هــم دادن اســت و
تأکیــدی بــر همــکاری و تعــاون در کار پژوهــش و
کار گروهــی .کتابــی بــا ویژگیهــای المباحثــات
کــه جنبــه دیالوگــی و تعاملــی و گفتوگویــی دارد بــا

ایــن طــول و تفصیــل و بــا ایــن خصوصیــات را از دیگــر
فیلســوفان ســراغ نــدارم .ایــن کتــاب در اواخــر عمــر
شــیخ نوشــته شــده اســت یعنــی در حــدود  15تــا 20
ســال آخــر عمــر شــریف ایشــان کــه تفکــر ایشــان دارای
قــوام و نســج و انســجام و قطعیــت بــوده و بهاصطــاح
رأی آخــر ایشــان دربــاره مســائل فلســفی ابــرام یافتــه
بــوده اســت.
مــورد دیگــر نظــر ابنســینا دربــاره عــدم دخالــت دادن
احساســات و عواطــف در روش علمــی اســت؛ اینکــه
فیلســوف بگویــد «هــذا شــریف» یــا «هــذا خســیس»
مربــوط به ســاحتی غیــر از ســاحت کار علمی اســت .در
نظــر او بایــد صــورت مســائل را بــر اهــل فــن و متعاطیان
آن علــم عرضــه کــرد تــا در مــورد یــک مســأله علمــی بــه
داوری پرداختــه شــود و از رهگــذر ایــن عرضــه علمــی،
خلــل و فــرج و ضعــف و سســتی آراء برمــا و عیــان
گــردد .البتــه بایــد در بیــان اشــکاالت از حــدود علمــی
خــارج نشــد.
مطلــب دیگــر تناســب اقامــه دلیــل و مدعاســت .در
بیــان ادعــای یــک مطلــب دلیــل بایــد بــا مدعــا تناســب
داشــته باشــد و اعــم و اخــص از آن،خــارج از آن و بــه
بحثــی غیــر از آن مربــوط نباشــد .مهــم و اهــم تشــخیص
داده شــود و جــای اهــم و مهــم بــا هــم خلــط نگــردد و
هریــک را در جــای خــود نشــانده شــود و راه حلهــای
قطعــی از راه حلهــای ظنــی و تخمینــی متمایــز گــردد.
برخــی تعابیــری را از او بیــان میکردنــد کــه ابنســینا
در جــواب میگویــد شــاید ایــن را مــن نگفتــه باشــم و
اگــر گفتــه باشــم از مــن عجیــب اســت چنیــن ســخنی
گفتــه باشــم یــا بایــد دلیــل ایــن ســخن خــود را درک
کنــم ،یــا «فــإن الســکوت بالناســی احســن» ،یعنــی
نســیان کار اگــر ســکوت کنــد بهتراســت «والنطــق
بالذاکــر» ؛ یعنــی ،کســی کــه دارای یــاد و خاطــره اســت
بایــد ســخن بگویــد .وی مــی گویــد شــاید بهتــر اســت
ً
اگــر ســهوا خطایــی در بیــان وی رخ داده اســت در ایــن
مــورد قــدری بیشــتر تأمــل و تفکــر کنــد.
ضمــن ارج نهــادن بــه ســعی و کوشــش بلیــغ آقــای
بیــدار فــر بایــد عــرض کنــم کــه ایشــان از  13نســخه
بــرای تصحیــح کتــاب بهــره بردهانــد و نســخهها را بــه
چهــار دســته تقســیم کردهانــد .ویرایــش اول کتــاب
حــدود  20ســال پیــش انجــام شــده اســت کــه در زمــان
خــودش نیــز اتفاقــی نــادر و پیشــامدی منحصربهفــرد
در تصحیــح نســخ و آثــار و کتــب ابنســینا بــه شــمار
میرفتــه اســت و ویرایــش جدیــد کتــاب ویرایــش دوم
آن اســت .محققــی بهنــام دیویــد ریزمــن (David

 )Reismanچهــار ســال بعــد از چــاپ کتــاب
المباحــاث بــه تصحیــح آقــای بیدارفــر کتابــی را ناظــر
بــه تصحیــح جنــاب آقــای بیــدار فــر نوشــته اســت بــا
عنــوان:
The Making of the Avicennan Tradition: The
Transmission, Contents, and Structure of Ibn
)Sīnā,s al-M ubāḥaṭāt (The Discussions
هنــوز هــم در زمانــه مــا المباحــاث کتابــی ویــژه و نادر
اســت .اضافــات و ویژگیهــای بســیاری خوبــی بــه
کتــاب افــزوده شــده اســت کــه برخــی بــا ویرایــش قبلــی
مشــترک و برخــی مختــص بــه ویرایــش جدیــد اســت.
ایشــان مطالــب را تفکیــک و شــماره گــذاری کردهانــد
ً
و اختــاف نســخ کامــا آشــکار اســت و عــاوه بــر ایــن
در طبــع جدیــد تعلیقــات ارزشــمندی بــه کتــاب افــزوده
شــده کــه ایــن اضافــات و توضیحــات بــه زبــان فارســی
ً
اســت .بــا اینکــه آقــای بیدارفــر معمــوال مقدمههــای
خــود را بــه زبــان عربــی مینویســند ولــی بــه ســفارش
مؤسســه مقدمــه ویرایــش قبلــی را کــه بــه زبــان عربــی
بــود را بــا بســط و تفصیــل و مطولتــر بــه زبــان فارســی
نوشــتهاند و مقدمــه انگلیســی نیــز بــه طبــع جدیــد
افــزوده شــده اســت .اینهــا برخــی از ویژگیهــا و
امتیازاتــی بــود کــه بـرای ایــن کتــاب برشــمرده شــد البتــه
حتمــا ویژگیهــای بهتــری نیــز وجــود دارد.
برخــی نــکات را از نظــر خــودم و همچنین کتــاب ریزمن
جهــت بهتــر شــدن ایــن کتــاب انشــاء للــه در آینــده اگــر
فرصــت و مجالــی پیــش آیــد توصیــه میکنــم .اول
اینکــه از ایــن کتــاب  26نســخه وجــود دارد کــه اســتاد
بیــدار فــر از حــدود نیمــی از آن بهــره گرفتهانــد و اینکــه
شــاید اســتفاده از برخــی نســخههای اقــدم بتوانــد برخــی
از مســائل و مشــکالت کوچــک برجــای مانــده از ایــن
کتــاب را حــل کنــد .هرچنــد تهیــه همــه نســخههای
ایــن کتــاب شــاید در تــوان هیــچ کــس نباشــد ولــی
بهتــر اســت الاقــل برخــی از نســخههای قدیمیتــر
کــه حــدود  100ســال بعــد از وفــات ابنســینا نوشــته
شــده اســت در اختیــار ایشــان قـرار داده شــود تــا شــاید
انشــاءالله در ویرایــش بعــدی ایــن کتــاب مؤثــر افتــد و
بــا مراجعــه بــه ایــن نســخههای اقــدم میتــوان برخــی
مســائل و مشــکالت برجــای مانــده در ایــن کتــاب را
حــل و فصــل کــرد .دیگــر اینکــه بهتــر اســت نســخه
صفحــه اول و آخــر یــک نســخه خطــی آورده شــود
تــا خواننــده بــه مشــخصات آن نســخه پــی ببــرد .و در
نهایــت بــه نظــر ایشــان مــی شــود برخــی تقــدم هــا و
تأخرهــا در تنظیــم کتــاب را نیــز بهتــر نمــود.
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ابنســینا از جملــه فیلســوفانی اســت کــه
رســائل اخالقــی مســتقل کمــی دربــاب
اخــاق دارد .رســاله فــی االخــاق و رســاله
البــر و االثــم دو رســاله اخالقــی ابــن ســینا
اســت کــه اینجانــب در حــال تصحیــح ایــن
رســاله هــا هســتم .بــا توجــه بــه مطالعــات
اخیــر ســخنان خــود را بــا طــرح دومســاله
آغــاز میکنــم.1 :انگیــزه ابــن ســینا از نوشــتن
ایــن رســالهها چــه بــوده اســت؟  .2محتــوای
ایــن رســاالت چیســت؟ مشــهور اســت کــه

ابنســینا اهتمــام خاصــی بــه اخــاق نداشــته
اســت و رســاله خیلــی محکــم و قــوی و
مســتقلی دربــاب اخــاق نــدارد .اینکــه
ایشــان رســالهای بــا عنــوان اخــاق داشــته
باشــد همیــن رســاله البــر واالثــم اســت و
رســاله دیگــری نیــز بــا عنــوان مقالــه فــی
االخــاق دارد .حــال ســؤال ایــن اســت
ابنســینا چــرا ایــن رســاله را تألیــف کــرد؟
بــا اشــاره بــه زندگینامــه خودنوشــت ابنســینا
میتــوان گفــت :ابنســینا ایــن رســاله را در

عنفــوان جوانــی ،زمانــی کــه در
بخــارا بــوده اســت بیــن ســالهای
 387و  392بــه درخواســت
شــخصی کــه در همســایگی ایشــان
ً
زندگــی میکــرده نوشــته کــه احتمــاال
در آن زمــان  18تــا  20ســاله بــوده اســت
و در ادامــه همــان رســاله سرگذشــت آمــده
کــه جوزجانــی از ایــن رســاله تعبیــر بــه کتاب
کــرده اســت و نــه رســاله کــه در دوجلــد
نوشــته شــده بــوده اســت .ظاهــر ایــن رســاله
هــم نشــان مــی دهــد کــه انــگار ایــن رســاله
بخشــی از اواســط یــک نوشــته اســت و از
ابتــدا نیســت .آن طــور کــه ابنســینا گفتــه
دونســخه بــوده اســت و اینکــه چــرا ایــن
رســاله ایــن طــور اســت و ناقــص بــه دســت
مــا رســیده اســت بــه نظــر میرســد بحثــی
تاریخــی اســت.

امــا اینکــه انگیــزه ابنســینا از نوشــتن ایــن
رســاله چــه بــوده اســت؟ برخــی میگوینــد
شــاید بــه دلیــل رقابتــی بــوده اســت کــه بیــن
او و ابنمســکویه کــه عالــم اخــاق بــوده
اســت وجــود داشــته اســت .داســتانی را نیــز
در ایــن زمینــه نقــل میکننــد کــه ابنســینا
از ابنمســکویه خواســته اســت مســاحت
گردویــی را محاســبه کنــد و ابنمســکویه
در پاســخ او گفتــه اســت کــه تــو بــه اخــاق
نیازمندتــر هســتی تــا محاســبه مســاحت
یــک گــردو .شــاید ایــن انگیــزهای بوده باشــد
بــرای اینکــه ابنســینا رســالهای دربــاب
اخــاق بنویســد.
بــه نظــر میرســد چــون ابنســینا پزشــک
بــوده بــه مســائل جســمی خیلــی اهمیــت
مــیداده اســت و همینطــور مســائل
روحــی و روانــی .در همیــن رســاله هــم
آمــده اســت کــه بــه تعبیــری نفــس در
نظــر او دارای دو مقــام اســت نفــس در
مقــام عقــل و نفــس در مقــام بــدن.
و بــه نظــر مــی رســد نفــس در
مقــام بــدن اســت کــه نیازمنــد

اخــاق میشــود .البتــه ایــن
ً
مســأله در نظــر مــن فعــا در حــد
یــک فرضیــه اســت  .بــه عبارتــی ،در
نظــر ابنســینا کســی کــه جســم ســالم
و متعادلــی داشــته باشــد خــود بهخــود از
روان متعادلــی نیــز برخــوردار خواهــد بود و
در نتیجــه بســیاری از مســائل اخالقــی نیــز به
همیــن صــورت حــل و فصــل خواهنــد شــد؛
تــو گویــی انــگار دیگــر بــه توصیههــای
اخالقــی نیــز نیــازی نخواهــد داشــت .ایشــان
رســالهای نیــز بــه نــام االدویــه قلبیــه دارد کــه
ایــن قلــب نــه بــه معنــای قلــب صنوبــری
و گوشــتی اســت و در آنجــا مقدماتــی دارد
و ابــن ســینا میخواهــد بیــن روان و بــدن
انســان ارتباطــی ایجــاد کنــد و بگویــد کســی
کــه بــدن ســالمی دارد از مــزاج ســالمی هــم
بهرهمنــد اســت و در تعــادل اســت .یعنــی بــه
عبارتــی آدمــی کــه از نظــر بدنــی ســالمتر
اســت از روان ســالمتری هــم بهرهمنــد
اســت.
مســأله دیگــر ایــن اســت کــه چــرا ابــن ســینا
بــه مســأله اخــاق بــه طــور خــاص توجــه
نکــرده اســت؟ ایــن مســأله را میتــوان
اینگونــه توضیــح داد کــه نــزد تمــام فالســفه
نیــز کمــال برتــر را بایــد در حــوزه عقــل
نظــری جســتجو کــرد،بــه عبارتــی کمــال
آدمــی آنجاســت کــه انســان بــه لحــاظ نظری
دارای معرفــت کاملــی از خــودش باشــد و در
واقــع شــناخت کاملــی نســبت بــه هســتی
خــود و آفرینــش و نســبت بــه خداونــد داشــته
باشــد ،بــه اصطــاح حکیــم نظــری بشــود.
شــاهد دیگــر ایــن مســأله عبــارات ابنســینا
در نمــط هشــتم اشــارات اســت جایــی کــه
او بحــث ســعادت را مطــرح کــرده اســت .او
باالتریــن ســعادت را ادراک کلیــات میدانــد
ً
کــه کامــا مربــوط بــه قــوه نظــر اســت و
ً
اخــاق اساســا بــه عمــل مربــوط میشــود
بنابرایــن انــگار بعــد از توجــه بــه نفــس در
مقــام بــدن اخــاق بــه طــور خودبهخــود
حاصــل میگــردد.
رســاله اخــاق خیلــی کوچــک
اســت و رســاله البــر و االثــم البتــه
دارای صفحــات بیشــتری اســت.
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در مجموعههــای مختلــف اینهــا بــه
صورتهــای مختلفــی آمدهانــد .گاهــی
پشــت ســر هــم آمدهانــد و گاهــی یکــی
آمــده و دیگــری نیامــده اســت ولــی بــه نظــر
بهتــر اســت ابتــدا مقالــه اخــاق و بعــد از
آن رســاله البــر و االثــم بیایــد چــون ارتبــاط
مفهومــی بهتــری در ایــن صــورت بــه وجــود
مــی آیــد .از دیگــر نــکات مهــم در ایــن زمینه
ایــن اســت کــه متــن ایــن دو رســاله برگرفتــه
از آثــار فارابــی اســت یکــی التنبــه
علــی ســبیل الســعاده و دیگــری
فصــول منتزعــه و مــن ســعی
خواهــم کــرد ایــن تأثیرپذیــری
ً
را مســتندا در متــن کتــاب خــود
نشــان بدهــم .ایــن مســأله بــه نظــر
بســیار جــای تأمــل دارد.
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ً
ایــن دو رســاله عمدتــا برگرفتــه از
آثــار فارابــی اســت ولی خود شــیخ
بــا تصــرف در عبــارات متــن مــورد
نظــر خــود را نوشــته اســت .وی
بــا اشــاره بــه مقدمــه ابنســینا در
خطبــه آغازیــن رســاله اخــاق بــه
دو نکتــه مهــم اشــاره کردنــد کــه از
ایــن عبــارات برمــی آیــد :المعتنــی
بامــر نفســه المحــب لمعرفــه
الفضایــل و کیفیــه اقتنائهــا ...
یجــب علیــه تکمیــل قوتــه النظریــه
بالعلــوم...اول اینکــه ایــن عبــارات
نشــان میدهــد کســی کــه بــه
کار درون و نفــس خــود اهتمــام
و اشــتغال داشــته باشــد و دغدغــه
خویــش را داشــته باشــد و دوســت
داشــته باشــد کــه فضائــل را بشناســد بــر
اینهــا واجــب خواهــد بــود در وادی اخــاق
پــای بگذارنــد .بــه عبارتــی،اخــاق بــرای
همــه آدمیــان نیســت یعنــی کســی کــه غــرق
در احــواالت روزمــره زندگــی عــادی اســت
دیگــر توجهــی بــه اخــاق بــه طــور خــاص
نخواهــد داشــت .یعنــی مخاطــب اخــاق

قشــر خاصــی اســت کــه بــه خودآ گاهــی
رســیده اســت .مســأله دوم مســأله رابطــه
اخــاق و اختیــار اســت .یجــب علیــه بدیــن
معنــی اســت اخــاق تنهــا بــرای کســی معنــا
خواهــد داشــت کــه از قــوه انتخــاب و اختیــار
برخــوردار باشــد .مــا بایــد انتخــاب کنیــم
و در جایــی کــه انتخــاب و اختیــار وجــود
نداشــته باشــد اخــاق بیمعنــی اســت .مــا
در وســط هســتی واقــع شــدهایم در میان ـهای
کــه در حــد اعــای آن واجــب
الوجــود و در ســر دیگــر آن جهــان
مــادی قــرار دارد .در اینجاســت
کــه بایــد خــود را در حــد وســط
قــرار دهیــم .ابنســینا در کتــاب
التعلیقــات خــود اختیــار حقیقــی
را منحصــر بــه خداونــد میدانــد.
یعنــی اختیــار مطلــق جایــی
معنــا دارد کــه موجــود مختــار
بتوانــد هــرکاری را انجــام بدهــد
و خداونــد کــه همــه خیرهــا را بــه
طــور یکجــا در خــود دارد تنهــا
موجــود مختــار واقعــی اســت.
و مــا ادمیــان تنهــا در محــدوده
خاصــی مــی توانیــم عمــل نماییــم
و بــه عبارتــی بهتــر اســت بگویــم
قــدرت انتخــاب و گزینــش داریم.
در خاتمــه از ســه گان ـهای بــه نــام
عواطــف و انفعــاالت ،اخــاق و
قانــون نــام میبــرم .جایــی کــه
عواطــف و انفعــاالت هســت
اخــاق مطــرح نیســت و در حــوزه
عواطــف و انفعــاالت حالتــی بــر
انســان عــارض مــی شــود کــه در
مرحلــه ثانــوی آن اســت کــه مــی
تــوان از بحــث اخــاق ســخن بــه
میــان آورد.
آیــه ال تأســوا علــی مــا فاتکــم وال تفرحــوا
بمــا اتکــم را ایــن طــور تفســیر کــرد بعــد از
گذشــت لحظــات اول و در مرحلــه ثانــوی
ادمــی بایــد بــه کنتــرل عواطــف و انفعــاالت
در خویــش بپــردازد .اخــاق حدوســط
عواطــف و قانــون اســت.

تصحیح مدخل

منطق الشفاء
ّ
اسدالل ّ
فلحی
دکتر

عضو گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

الشــفاء مهمتریــن و جامعتریــن اثــر ابنســینا ،بــه
ً
زبــان عربــی اســت و معمــوال بــه عنــوان اثــر اصلــی
ابنســینا شــناخته میشــود کــه گاهــی در امــر
تصحیــح مــورد بــی مهــری نیــز واقــع شــده اســت
درحالــی کــه ایــن اثــر در مــوارد بســیاری منبعــی الهــام
بخــش و ارزشــمند بــرای محققــان و پژوهشــگران در
طــول تاریــخ بــه شــمار مــی رود .مــن ســخنان خــود
را بــا ارائــه تصویــری اجمالــی از مدخــل منطــق شــفا
و نکاتــی دربــاره تصحیــح ایــن کتــاب آغــاز میکنــم.
تاکنــون تنهــا یــک تصحیــح از مدخــل منطــق شــفا

انجــام شــده کــه در ســال  1952در حــدود  65ســال
قبــل بــه مناســبت هــزاره میــاد ابنســینا در مصــر
مــورد تصحیــح قـرار گرفتــه اســت .بــه نظــر مــی رســد
ضــرورت بازنگــری ایــن تصحیــح بعــد از  65ســال از
اخریــن تصحیــح آن امــری جــدی اســت .ایــن کتــاب
همچنیــن در ســال  1405ه  .ق مطابــق  1364ه .ش
توســط انتشــارات آیتاللــه مرعشــی نجفــی تجدیــد
چــاپ شــده اســت.
منطــق شــفا از  9بخــش تشــکیل شــده اســت و فنــون
نــه گانــهای کــه در منطــق شــفاء مطــرح شــدهاند،
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عبارتانــد از:
 .1ایســاغوجی یــا مدخــل منطــق کــه در آن از معرفــی
منطــق و ســایر علــوم؛ فایــده و موضــوع منطــق؛ تعریف
لفــظ مفــرد و مرکــب؛ بررســی نظریــات گوناگــون در
مــورد ذاتــی و عرضــی؛ بررســی نظــرات گوناگــون
دربــاره آنچــه بــر ماهیــت داللــت میکنــد؛ تقســیم
لفــظ مفــرد کلــی بــه اقســام پنــج گانــه :جنــس ،نــوع،
فصــل ،عــرض خــاص و عــام؛ کلــی طبیعــی ،عقلــی و
منطقــی؛ اشــتراکات و اختالفــات کلیــات خمــس بــا
یــک دیگــر ...بحــث شــده اســت.
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.2قاطیغوریــاس یــا مقــوالت کــه در آن از اجنــاس
عالــی ماهیــات ممکنــه کــه آنهــا را «مقــوالت عشــر»
مینامنــد گفــت وگــو شــده اســت.
.3بــاری ارمنیــاس یــا عبــارت کــه مشــتمل بــر مباحث
قضایــا میباشــد.
.4آنالوطیقــای اول یــا تحلیــات اولــی کــه در آن از
صــورت قیــاس مطلــق ،اقســام گوناگــون قیــاس و
اشــکال مختلــف قیــاس بحــث شــده اســت.
.5آنالوطیقــای دوم یــا تحلیــات ثانیــه کــه در آن از
برهــان ،یعنــی قیاســی کــه مقدماتــش قضایــای یقینــی
باشــد ،ســخن بــه میــان آمــده اســت.
.6طوبیقــا یــا جــدل کــه در آن از شــناخت قیــاس
جدلــی و فایــده و اصطالحــات مربــوط بــه آن بحــث
شــده اســت.
.7سوفســطیقا یــا سفســطه کــه در آن از شــناخت
مغالطــه و اقســام آن و کیفیــت مقابلــه بــا هــر قســم،
بحــث شــده اســت.
.8ریطوریقــا یــا خطابــه کــه در آن از فایــده خطابــه،
اغــراض اولیــه خطیــب ،تحســینات و اختیــار الفــاظ
بــرای تعبیــرات و ...ســخن گفتــه شــده اســت.
.9بوطیقــا یــا شــعر کــه در آن از تعریــف شــعر ،انــواع
صنعتهــای شــعری ،اغ ـراض کلــی شــعرا ،مناســبت
تعــداد ابیــات بــا اغـراض و ...بحــث شــده اســت.
بخــش اول مدخــل در واقــع ایســاغوجی فرفوریــوس
اســت کــه ابنســینا مطالــب زیــادی را بــه آن اضافــه
کــرده اســت و در دو مقالــه آورده شــده اســت :مقالــه
اولــی و مقالــه ثانیــه.

مقالــه اولــی  14فصــل دارد کــه  4فصــل اول آن در
مــورد مقدمــات منطــق اســت .ایــن  4فصــل در واقــع
یــک موضــوع مرتبــط بــه هــم دارنــد .ســه فصــل بعدی
در مــورد کلــی و جزیــی و اقســام کلــی اســت .فصــل
 5و  6و  7دربــاره ذاتــی و عرضــی و ویژگیهــای ذاتــی
اســت .فصــل  8تــا  14معطــوف بــه ایســاغوجی یعنــی
جنــس  ،فصــل،نــوع ،عــرض عــام و خــاص و در واقــع
همــان محتوایــی اســت کــه فورفوریــوس در کتــاب
ایســاغوجی آورده اســت .بنابرایــن  7فصــل نخســت،
فصلهــای مســتقلی هســتند.
در مقالــه ثانیــه اشــتراکات و مباینــات بیــن کلیــات
خمــس مــورد بحــث گرفتــه اســت.
بــه نظــر ایــن جانــب ،ایــن ترتیــب عجیبــی اســت کــه
مطالــب مرتبــط در یــک مقالــه و مطالــب نامرتبــط در
مقال ـهای دیگــری در کنــار هــم آمــده اســت .بــه نظــر
میرســد اگــر کســی میخواســت اینهــا را تبویــب یــا
فصلبنــدی نمایــد بایســتی اینهــا را در ســه مقالــه قـرار
مــیداد؛ مقالــۀ اولــی در مقدمــات ،مقالــۀ ثانیــه در
مباحــث کلــی ،و مقالــۀ ثالثــه در بــاب کلیــات خمــس.
بــرای مــن جــای ســؤال اســت کــه ایــن تبویــب
نادرســت آیــا منتســب بــه خــود ابــن سیناســت یــا از
کاتبــان اســت؟ آیــا ممکــن اســت ابــن ســینا تــا ایــن
حــد در تبویــب مطالــب اشــتباه کنــد؟ البتــه ایــن
احتمــال قــوی اســت کــه تبویــب ایــن مطالــب بعدهــا
انجــام شــده باشــد چــون ایــن ترتیــب بــه نظــر مــن
نادرســت اســت و از ابــن ســینا بعیــد مینمایــد بــا آن
هــوش و فراســت متوجــه ایــن امــر نبــوده باشــد.
نســخههای زیــادی از مدخــل شــفا وجــود دارد
ولــی نســخههای کهــن چندانــی از آنهــا در دســترس
مــا نیســت .ولــی نســخههایی کــه اکنــون بــه آن
دسترســی پیــدا کردهایــم دو نســخه از ایــران و ســه
نســخه از کتابخانههــای ترکیــه اســت کــه ســالهای
قبــل توســط جنــاب دکتــر حبیبــی از ترکیــه بــه ای ـران
آورده شــده اســت و کاش ایشــان نســخههای دیگــر
را هــم مــی توانســتند بــه ایــران بیاورنــد .تــا جایــی
کــه مــن اطــاع دارم نســخه اقــدم یــا نســخه اول در
حــال حاضــر همــان نســخه ســال  536ه .ق اســت
کــه اقــدم نســخ مدخــل شــفا اســت کــه نســخهای
از ایــن قدیمیتــر تــا جایــی کــه مــا اطــاع داریــم
وجــود نــدارد .در روی صفحــه اول و آخــر ایــن نســخه
عبارتــی اســت کــه در صفحــه روی جلــد آن عبــارت
المجلــد اولــی مــن کتــاب شــفا اورده شــده اســت و در
صفحــه آخــر آن عبــارت ّ
«تمــت المجلــد االول مــن

کتــاب الشــفاء» .ایــن نســخه کل مدخــل را دارد بــه
همــراه ســه فصــل از مقالــه اول کتــاب مقــوالت کــه
متأســفانه جلدهــای دیگــر ایــن نســخه پیــدا نشــده یــا
مفقــود شــدهانــد و یــا در دســترس نیســت .بــه عبارتــی
فقــط همیــن جلــد از ایــن کتــاب برجــای مانــده .خــط
نســخه زیبــا ،خوانــا و خوشخوانــی اســت.
ً
بــه نظــر میرســد ایــن نســخه قطعــا در اختیــار
مصححــان مصــری نبــوده اســت و نســخه مصــری
دارای خطاهــای بســیاری از نظــر تایــپ  ،ویرایــش،
پارگــراف بنــدی و ....اســت .در تصحیــح قاهــره،
بــه نســخههایی در پاورقــی اشــاره شــده اســت کــه
صحیــح تــر از مــواردی اســت کــه در خــود متــن
انتخــاب شــده اســت.

نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه گاهــی ابنســینا بــه عمــد
لغــات دشــوار را در ایــن کتــاب جایگزیــن لغــات
آســان کــرده اســت و مصحــح و محقــق را بــه دشــواری
میانــدازد تــا بــه جســتجوی معنــا و ریشــه شناســی
آن بــرود.
نکتــۀ دیگــری کــه در مدخــل شــفا وجــود دارد در
ِّ
مــورد کاربــرد واژه انیــت در آثــار ابنســینا اســت،
واژهای کــه در تاریــخ فلســفه اســامی بســیار کاربــرد
دارد و در واقــع شــاید یکــی از ریش ـههای ایــن کلمــه
ً
بــاز مــی گــردد بــه کتــاب شــفاء و مخصوصــا همیــن
ِّ
کتــاب مدخــل .البتــه ایــن کلمــه انیــت بــه کســر الــف
در چــاپ قاهــره آمــده اســت کــه بــه نظــر میرســد
صحیــح آن واژه دیگــری اســت.
ابتــدا بایــد بگویــم ایــن کلمــه  22بــار در مدخــل
شــفا 5،بــار در برهــان شــفا 15،بــار در الهیــات
شــفا1،بار در نفــس شــفا و  3بــار در تعلیقــات
تک ـرار شــده اســت .امــا ایــن واژه بــه صــورت انــواع
ِّ
و اقســام مختلفــی ثبــت و ضبــط شــده اســت .إنیــت
ِّ
بــا کســر و أنیــت بــا فتحــه نیــز آمــده اســت .برخــی
ِّ
ریشــه آن را همــان ِإن مشــبهه بالفعــل میداننــد کــه
ِّ
در ایــن صــورت ِإن َیــت داللــت بــر وجــود میکنــد.
َّ
برخــی ریشــه آن را أن مشــبهه بالفعــل بــا فتحــه الــف
میداننــد و اغلــب غربیهــا آن را بــا فتحــه اســتعمال
ْ
میکننــد .برخــی نیــز آن را همریشــه « ِأن» شــرطی بــه
معنــای تشــکیک و عــدم قطعیــت و تردیــد میداننــد!

ُبرخــی ضبــط صحیــح آن را بــه معنــای «آنیــت» از
أن» یونانــی( )henبــه معنــای وجــود ،میداننــد و
گاهــی از «أیـ َ
ـن َ»ی عربــی بــه معنــای جــا و مــکان .و
گاهــی برخــی «أ ِن ّیــت» بــدون تشــدید نــون و برگرفتــه
ّ
از «أنــا» میداننــد و مســبوق بــه ســابقه در آیــۀ «إنــی
أنــا اللــه الــذی ال الــه اال أنــا».
بــرای نخســتین بــار توســط أبوریــده در تصحیــح
کتابــی از کنــدی در ســال  1950تحقیقــی انجــام
ـت کــه ضبــط کلمــه «انیــت» بــه صــورت
شــده اسـ َ
ّ
َ
ّ
درســت «أییــت» اســت .اگــر ایــن ادعــا درســت
باشــد اتفــاق جدیــدی در خوانــش کتــاب شــفا هــم
صــورت خواهــد گرفــت .در ایــن زمینــه ،تحقیقــات
مفصلــی در میــان ســالهای  1913تــا  2012انجــام
برتوالچــی مقالـهای دارد کــه مضمــون آن
شــده اســت.
َ ِّ
ّ
ّ
ایــن اســت کــه أنی َــت یــا أییــت؟ بــه عبارتــی ،ضبــط
ِّ
صحیــح ایــن واژه أنیــت اســت یــا ّأی ّیــت ؟ او معتقــد
اســت کــه ّأی ّیــت درســت اســت .حــاال اگــر در کتــاب
شــفا ایــن ّأی ّیــت را درســت بدانیــم ایــن  22مــوردی
ِّ
کــه ایــن واژه بــه صــورت کلمــه انیــت آمــده اســت
کــه همـراه فصــل اســت و در جــواب ّ
«أی شــی هــو؟»
برخــاف جنــس و نــوع کــه در تعریــف و جــواب «مــا
هــو؟» میآیــد درســت نخواهــد بــود .بــه عبارتــی
دیگــر ،جنــس و نــوع در جــواب «مــا هــو؟» مــی
َ
آینــد در حالــی کــه فصــل ا َّیــت اســت و در جــواب
ّ
«أی شــی هــو؟» میآیــد .بنابرایــن ضبــط درســت
تمــام ایــن  22مــورد در مدخــل شــفا ّأی ّیــت اســت.
و اگــر ایــن مطلــب صحیــح باشــد احتمــال اینکــه
باقــی کتــاب شــفاء و باقــی کتابهــای ابنســینا
ِّ
آنجایــی کــه انیــت امــده ّأی ّیــت باشــد بســیار باالســت
و البتــه ایــن نظــر هنــوز قطعــی نیســت و احتیــاج بــه
تحقیقــات بیشــتری دارد.
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متنــی کــه از لوکــری تصحیــح کــردهام بخــش
«طبیعیــات» بیــان الحــق بضمــان الصــدق اوســت کــه
بیــش از شــش صــد صفحــه و شــامل هشــت بخــش
اســت )1 :الســماع الطبیعــی )2 ،الســماء والعالــم)3 ،
ّ
العلویــة )5 ،المعــادن،
الکــون والفســاد )4 ،اآلثــار
 )6النفــس )7 ،النبــات و  )8الحیــوان .در مکتــب
ابــن ســینا شــاگردان بســیاری تربیــت شــدهاند کــه از
س ـرامدان ایشــان بهمنیــار بــن مرزبــان بــوده اســت و
ابوالعبــاس لوکــری در زمــرۀ شــاگردان بهمنیــار اســت.
بهمنیــار بــن مرزبــان در التحصیــل و ابوالعبــاس لوکری

ّ
الحــق بضمــان الصــدق در زمــرۀ نخســتین
در بیــان
پیــروان ابنســینا بــه شــمار آمدهانــد کــه ســبک
ابنســینا را در نگارشهــای طبیعتشناســی گســترش
دادنــد .لوکــری منســوب بــه لوکــر اســت ،شــهری در
افغانســتان و امــروزه یکــی از والیــات س ـیوچهارگانه
ایــن کشــور بــه شــمار مـیرود و در روزگار خــودش از
شــکوه و عظمــت برخــوردار بــوده اســت.
شــناخت مــا از زندگــی لوکــری بــر پایــۀ منابــع کهــن،
انــدک اســت و در پژوهشهــای جدیــد نیــز هــر یــک
بــه برخــی از منابــع مربــوط بــه زندگــی لوکــری اشــاره

شــده اســت .قدیمیتریــن منبــع
دربــارۀ زندگــی لوکــری تتمــة صــوان
الحکمــة نوشــتۀ ظهیرالدیــن بیهقــی
ُ
مشــهور بــه ابــن فنــدق (درگذشــتۀ
 565قمــری) اســت .او در ایــن کتــاب
اشــاره میکنــد کــه لوکــری فــردی ادیــب
و فیلســوف اســت .لوکــری هــم شــاعر و
ادیــب بــوده و هــم فیلســوف یعنــی هــم نگارشهــای
فلســفی دارد و هــم دیــوان شــعر .بخشــی از اشــعار وی
نیــز برجــای مانــده و ماننــد ابــن ســینا آثــار خــود را بــه
دو زبــان عربــی و فارســی بــه نــگارش درآورده اســت و
از مهمتریــن آثــار لوکــری همیــن کتــاب بیــان الحــق
بضمــان الصــدق اســت کــه در واقــع تلخیــص شــفاء
اســت .کتــاب دیگــری نیــز از فاضــل هنــدی موجــود
اســت کــه او نیــز بــه تلخیــص شــفا همــت گمــارده
ولــی تفــاوت لوکــری بــا فاضــل هنــدی در ایــن اســت
ً
کــه فاضــل هنــدی گویــا دقیقــا متــن شــفا را روبــروی
خــود قــرار داده و عبارتهــا را تلخیــص کــرده ولــی
کار لوکــری فقــط تلخیــص شــفا نبــوده اســت بلکــه
آن را بــا دیگــر آثــار ابنســینا ســنجیده و اگــر عبــارات
مناســبتری را میدیــده از آنهــا اســتفاده میکــرده
اســت .لوکــری ،افــزون بــر بهــره گیــری از آثــار ابــن
ســینا ،از کتــاب التحصیــل بهمنیــار نیــز در نوشــتن
کتــاب خــود بهــره بــرده اســت.
ّ
شــخصیت لوکــری کوشــش
یکــی از ویژگیهــای
در”انتشــار حکمــت در خراســان“ بــوده اســت .او در
روزگاری مــی زیســته کــه معاصـران بســیار برجســتهای
ماننــد ابوحامــد غزالــی ،رکــن الدیــن بــن مالحمــی
خوارزمــی و ابوالبــرکات بغــدادی در آن روزگار
میزیســتهاند کــه خــود هریــک بــه ترتیــب بــه عنــوان
نماینــدگان نیرومنــد مکتــب کالم اشــعری ،کالم
معتزلــی و اندیشــه یهــودی بــه شــمار میرفتهانــد
و آثــاری مکتــوب در انتقــاد از ابنســینا بــه رشــته
تحریــر درآوردهانــد .او در ایــن روزگار بــا تربیــت
شــاگردان ّ
متبحــر و چیرهدســت بــه انتشــار حکمــت
در خراســان بــزرگ همــت گمــارد.
در خصــوص پژوهــش در بــاب آثــار و
اندیشـههای لوکــری ،عمــده پژوهشــگران
ایرانــی بیشــتر بــه تصحیــح آثــار لوکــری
پرداختهانــد در حالــی کــه پژوهشــگران
خارجــی بیشــتر بــه ابعــاد فکــری

و شــخصیت او در تاریــخ تفکــر
توجــه کردهانــد .در خصــوص
تصحیــح « ّ
طبیعیــات» بیــان الحــق
بضمــان الصــدق فقــط دو نســخه از
ایــن اثــر در اختیــار اینجانــب بــوده
اســت :یکــی نســخه موجــود در کتابخانــه
مرکــزی دانشــگاه تهــران و دیگــری
نســخهای از ایــن کتــاب کــه در کتابخانــه ملــی فرانســه
در پاریــس موجــود اســت .در تصحیــح اینجانــب
ضمــن مقابلــه ایــن دو نســخه و ارائــه گ ـزارش کاملــی
از تفاوتهــای آنهــا ،مقابلــه بــا کتــاب الشــفاء (زیــر
نظــر ابراهیــم مدکــور ،چــاپ قاهــره) و در مــواردی نیــز
بــا دیگــر آثــار ابنســینا ماننــد اإلشــارات والتنبیهــات
(تصحیــح مجتبــی زارعــی ،چــاپ قــم) و التحصیــل
بهمنیــار (تصحیــح مرتضــی مطهــری ،چــاپ ته ـران)
صــورت گرفتــه اســت .در مــواردی کــه چــاپ قاهــره
مشــکل متــن را حــل نمیکــرد از کتــاب الشــفاء
چــاپ ســنگی طهــران نیــز اســتفاده کــردم.
در خصــوص طبیعیــات لوکــری بایــد گفــت او از
پرداختــن بــه مــوارد مناقشــه برانگیــز احت ـراز کــرده
اســت و یکــی از ویژگیهــای او ایــن بــوده اســت
کــه وقتــی در طبیعیــات بــه عباراتــی از اندیشــمندان
یونانــی برخــورد کــرده گاهــی آنهــا را حــذف کــرده
اســت .شــاید قصــد او ایــن بــوده اســت کــه از
بهکارگیــری عباراتــی کــه بــه نظــر او مناقشــه برانگیز
بــوده اســت در کتــاب خــود بپرهیــزد چ ـرا کــه وی
میخواســته اســت کتابــی را در اختیــار طالبــان
حکمــت و معرفــت قــراردهــد کــه متــن درســی
باشــد و اصــول و مبانــی حکمــت در اختیارشــان
قـرار گیــرد .افضــل الدیــن غیالنــی نیــز یکــی دیگــر
از شــاگردان لوکــری قلمــداد شــده اســت .غیالنــی
در زمــرۀ خردهگیــران ابــن ســینا اســت و روزگاری
در نظامیــه بغــداد تدریــس میکــرده اســت.
در پایــان بایــد گفــت کــه لوکــری از اندیشــمندان
بــزرگ بــه شــمار میآیــد کــه گرچــه اطــاع
موثقــی از تاریــخ تولــد و درگذشــت
او نداریــم ولــی بــه برکــت آثــارش،
حکمــت در ایــران انتشــار یافتــه
و از طریــق شــاگردان لوکــری،
چـراغ معرفــت در قــرون متمــادی
روشــناییبخش بــوده اســت.
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دکتــر فاطمــه شهیدی...:فلســفه نــه فقــط محصــول
تاریــخ خــود اســت ،بلکــه در همــان تاریــخ
خــود ســرزنده و بالفعــل مــی شــود ...تاریــخ
فلســفه نمایانگــر آن چیــزی اســت کــه بعضــی از
دانشــمندان آن را جــاودان خــرد نامیدهانــد و آن در
هــر دوره مشــخصی از تاریــخ بــه نحــوی جلوهگــر
مــی شــود ،بــدون اینکــه تمــام جنبههــای
خــود را یکجــا آشــکار ســازد .جــاودان
خــرد ،چشــم بــه افــق نهایــی خــرد دوختــه
اســت و هــر فلســفه اصیلــی،نظرگاهــی
اســت کــه بــه روی آن بــاز میشــود تــا
امــکان گشــایش ابعــاد دیگــر تفکــر را نیــز
ً
فراهــم آورد .ایــن مواضــع مختلــف الزامــا
در جهــت انــکار یکدیگــر نیســتند،بلکــه
همــگان بــه مــدد یکدیگــر بــه درج ـهای از
انکشــاف میرســند و افــق ذهــن انســان را
در هــر بره ـهای از زمــان وســعت بیشــتری
مــی بخشــند .اگــر بــا مســامحه ،جــاودان
خــرد را برابــر عقــل فعــال بدانیــم  ،تصویــر
ادبــی زیبایــی میتوانیــم دربــاره آن از
ترجمــه فارســی رســاله تمثیلــی حــی بــن
یقظــان ابنســینا نقــل قــول کنیــم « :پیــری
از دور پدیــد آمــد زیبــا و فرهمنــد و ســال
خــورده ،روز دراز بــرو آمــده و وی را تازگــی
ُبرنــا آن بــود کــه هیــچ اســتخوان وی سســت
نشــده بــود و هیــچ اندامــش تبــاه نبــود و بــر وی از
پیــری هیــچ نشــان نبــود جــز شــکوه پیــران»....
«هیــچ نســلی از افــراد بشــری بــدون شــناخت
تاریــخ خــود ،هویــت خــود را نمیتوانــد در
اختیــار بگیــرد؛نســلی کــه بــه گذشــته خــود

واقــف نیســت در واقــع روزگار خــود را نیــز نــه
بــه درســتی میتوانــد ارزیابــی بکنــد و نــه بــه
هیــچ تصــور احتمالــی از آینــده خــود میتوانــد
دســت بیابــد .البتــه از طــرف دیگــر هویــت را نیــز
ً
نبایــد صرفــا وابســته بــه مجموعــهای از ادعاهــا و
فخرفروشـیهای نادرســت کودکانــه دانســت،بلکه
بایــد کوشــید تــا ضوابــط و مالکهــای
جدیــدی بــرای شــناخت بهتــر از گذشــته
خــود بــه دســت آورد .البتــه نظریههــای
رایــج زیــادی دربــاره تاریــخ بیــان شــده کــه
مــا در اینجــا اشــاره بــه آنهــا نمیکنیــم،
ولــی بهناچــار در بطــن یــک جامعــه
موجــود ،مجموعــهای از خاطــرات،اعــم
از مشــهورات و شــایعات نــزد عــوام وجــود
دارد و از طــرف دیگــر اغلــب تحقیقــات و
تفســیرهای معتبــری توســط دانشــگاهیان و
نخبــگان آن جامعــه انجــام میگیــرد .در
هرصــورت مســلم ایــن اســت کــه همیشــه
باورهــا قابــل بازنگــری هســتند و از ایــن
لحــاظ گذشــته یــک قــوم بــه نحــوی
مســتمر همــراه خــود اوســت،زیــرا او در
واقــع ســاخته و پرداختــه گذشــته خــود
ً
اوســت .معمــوال ســعی بــر ایــن اســت کــه
بــا شــناخت صحیــح گذشــته ،امکانــات
واقعــی آینــده نیــز کشــف شــود،ولــی
ً
همانطــور کــه قبــا اشــاره کردیــم ،قومــی کــه
گذشــته خــود را فرامــوش کــرده اســت و نســبت بــه
آن تعهــدی در خــود احســاس نمــی کنــد ،دیگــر
آینــده ای نیــز بــرای خــود نمــی توانــد تصــور
کنــد...

ابنسینا و رسائل قرآنی
دکتر سید مصطفی مح ّقق داماد

استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ابنســینا مــرد بزرگــی اســت کــه بــه رغــم عمــر
کوتاهــش ســایه دانــش خــود را بــر ادبیــات
اســامی گســترده اســت و در همــه جــا میتــوان
ردپــای او را دیــد؛ در فقــه،اصــول فقــه ،و شــاید
کســی بــاور نکنــد حتــی در صــرف و نحــو زبــان
عــرب،تــا ادبیــات فارســی و شــعر گرفتــه و....
ً
تــا اینکــه میرســد بــه تفســیر قــرآن کریــم .مثــا
در تــوارد عاملیــن بــر معمــول واحــد ،نحویــون
بــه قاعــدهای تمســک میکننــد کــه شــبیه قاعــده
«الواحــد ال یصــدر عنــه اال الواحــد و الواحــد
ال یصــدر اال مــن الواحــد» ابنسیناســت.
صیــت اندیشــه او چنــان گســترده شــده اســت که

اندیشــه او از مرزهــای جهــان اســام هــم فراتــر
رفتــه و بــه ســرعت شــرق و غــرب را تســخیر
کــرده اســت .ابنســینا در بــادی امــر بــه عنــوان
یــک فیلســوف مشــائی و پیــرو ارســطو شــناخته
میشــود .فصــل ممیــزه شــیوه ارســطویی،
درســت برخــاف افالطــون و نــو افالطونیــان و
ً
فلوطیــن ،ایــن اســت کــه کامــا اســتداللی و
عقالنی اســت و بـهدور از هرگونه دالئل شــهودی
اســت .ایــن ویژگــی شــیوه مشــائی اســت .لــذا
ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه مفــاد برخــی
رســالههای منتســب بــه ابنســینا -از جملــه
رســالههای قرآنــی -یــا رســاله ســرالصالة یــا
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اســرار دعــا و اســرار زیــارت چگونــه میتواننــد
بــا شــیوه حکمــی ابنســینا منطبــق شــوند؟ و بــه
اصطــاح اینهــا نیــز بــه دور از هــر گونــه شــیوه
عقالنــی محــض و شــیوه ارســطویی هســتند .بــه
نظــر مــی رســد برخــی بــه دلیــل عــدم توانایــی
بــه حــل مشــکل ،و شــاید حساســیت بــه مســائل
معنــوی و شــهودی و افــراط بــه شــیوه ارســطویی
و جهــات مختلــف دیگــر بــه جــای حــل مســأله،
اصــل مســأله را منکــر شــدهاند .بــا بررســی و
امعــان نظــر بــر روی دالیــل تردیدشــان ،مــا
اســتدالالت قــوی در انــکار ایــن نســخهها و
شــیوه بیــان او نمیبینیــم .دالیــل آنهــا بیشــتر
روی تأکیــد بــر شــیوه مشــائی تفکــر ابنســینا
ـود ســؤال اســت،
متمرکــز اســت کــه در واقــع خـ ِ
نــه راه حــل و برهــان.
بــه نظــر میرســد ایــن گونــه مواجهــه بــا رســائل
قرآنــی و آثــار معنــوی منتســب بــه ابــن ســینا
چنــدان موجــه نیســت .مــا اگــر در انتســاب ایــن
رســائل بــه ابنســینا شــک کنیــم آیــا مــی توانیــم
در دو نمــط اخیــر اشــارات و تنبیهــات -یعنــی
نمــط مقامــات العارفیــن و اســرار آالیــات -هــم
شــک کنیــم؟ اگــر در رســائل قرآنــی ابنســینا
شــک میکنیــد ،بقیــه را چــه میکنیــد؟ بــا
مقدمــه حکمــت المشــرقیین کــه از افتخــارات
ابنسیناســت و مقاماتالعارفیــن اشــارات و
تنبیهــات کــه بــه نوعــی تصــوف علمی و فلســفی
اســت و بههیــچ وجــه بــا شــیوه ارســطویی
ســازگار نیســت چــه میکنیــد؟
بـرای شــناخت کل آثــار ابنســینا بایــد بــه گونـهای
ً
دیگــر اندیشــید .ایــن توجیههــا عمدتــا دو نــوع
توجیهانــد یعنــی دو توجیــه رایــج دربــاره ابنســینا
وجــود دارد .توجیــه اول ایــن اســت کــه ابنســینا
در طــول زندگــیاش متحــول شــد .بــه عبــارت
دیگــر ،اول مشــائی بــود و بهتدریــج از حکمــت
مشــائی بــه حکمــت عرفــان گرایــش پیــدا
کــرده اســت .البتــه ایــن هــم
ایــرادی نــدارد و ایــن
مســأله بهکــرات در
زندگــی متفکــران،
متکلمــان ،عرفــا و
فقهــا و حکمــا و...
رخ داده اســت.

ً
مثــا آیــا غزالــی المســتظهری بــا
غزالــی المنقــذ منالضــال و یــا
غزالــی احیاءالعلــوم تفاوتــی نــدارد؟
ً
مثــا فیــض کاشــانی یــک عــارف اســت
کــه دســت آخــر بــه یــک معلــم اخــاق
بــه ســبک اخبــاری بــدل میشــود .او در
ابتــدای کتــاب االنصــاف میگویــد مــن
اول بــه بعضــی از آثــار متفلســفین رو آوردم .واژه
متفلســفه را ابنســینا نیــز اســتعمال کــرده و همیــن
عنــوان در بیــان فیــض کاشــانی آمده اســت و منظور
او از ایــن واژه کســانیاند کــه بــه فلســفههای
عــاری و ب ـهدور از تفکــر عرفانــی اشــتغال دارنــد.
خــود ابنســینا در مقدمــه منطقالمشــرقیین کلمــه
متفلســفه را بــهکار بــرده اســت و بعدهــا افــرادی
مثــل فیــض کاشــانی و مالصــدرا همیــن واژه را از
او وام گرفتهانــد .ولــی آیــا میتــوان مالصــدرای
شــرح هدایــه میبــدی را بــا مالصــدرای عرشــیه
یــا مشــاعر یکــی دانســت؟ اینهــا قابــل مقایســه
نیســتند .مالصــدرای اســفار بــا مشــاعر فــرق مــی
کنــد .مالصــدرای اســفار بــه وحــدت تشــکیکیه
ً
معتقــد اســت و مالصــدرای مشــاعر کامــا بــه
وحــدت عینیــه میرســد .حتــی ســعدی نیــز ابتــدا
عــارف و صوفــی بــود کــه بعــد وارد حــوزه عقالنــی
شــد .بــه هــر حــال احتمــال تحــول بــرای هــر
کــس وجــود دارد .ابــن المنــور در کتــاب اســرار
التوحیــد فــی مقامــات شــیخ ابوســعید ،ابنســینا را
متأثــر از ابوســعید میدانــد .امــا ایــن تأثیــر ب ـرای
بنــده جــای تردیــد اســت .ادب و تواضعــی کــه
ابوســعید در مقابــل ابنســینا دارد نمیتوانــد از
یــک مربــی و معلــم و مرشــد وم ـراد باشــد ،بلکــه
مثــل یــک شــاگرد در برابــر ابنسیناســت .توجیــه
دوم ایــن اســت کــه ابنســینا یــک فیلســوف اســت
امــا یــک فیلســوف مســلمان .مســلمانان فلســفه
را از یونانیــان گرفتهانــد امــا چونــان یــک ســلول
زنــده کــه مــواد مفیــد را جــذب و مــواد غیرمفیــد
را دفــع میکنــد ،آن را در خــود هضــم کردنــد و
حتــی آن را بــه مراحــل باالتــری رســاندند .مطالعــه
آثــار ابــن ســینا نشــان میدهــد کــه او در اکثــر
آثــار خــودش در نهایــت از ســنت مشــائی فاصلــه
گرفتــه و راه خــود را پیــش گرفتــه اســت و در کتــاب
اشــارات و تنبیهــات کــه از مختصرتریــن و شــاید
آخریــن کتابهــای اوســت دو نمــط آخــر او

ً
ـا اش ـراقی اســت و دائمـ ًـا میگویــد «وهـ ٌ
ـم و
کامـ
ٌ
ٌ
تنبیــه» کــه وهــم مربــوط بــه حرفهــای مشــائیون
ٌ
تنبیــه مشــعر بــه حرفهــای خــودش .او
اســت و
در مقدمــه منطــق المشــرقیین بــا کمــال رشــادت
میگویــد مــن میخواهــم طرحــی نــو در بینــدازم
و باکــی نــدارم کــه از مشــائیون جــدا شــوم.
ابــن ســینا چنــد رســاله دربــاره تفســیر قــرآن
دارد کــه یکــی از آنهــا رســاله نــور اســت .او
تفســیری از آیــه نــور ارائــه کــرد
کــه پیــش از او هیــچ مفســری
نتوانســته بــود ایــن آیــه را آنطــور
کــه او تفســیر کــرده تفســیر کنــد.
دلیــل اینکــه گفتــم بــه نظــر بنــده
توجیــه دوم توجیــه بهتــری اســت
ایــن اســت کــه ابنســینا نگــران
اســت قــرآن تفســیر غیرعقالنــی
نشــود و بهاصطــاح تفســیر قــرآن
بــه دســت ابــن تیمیههــا نیافتــد
کــه داعــش ظهــور کنــد .تفاســیر
عجیــب و غریبــی کــه او دربــاره
َ
ْ َ ُ ُ ُ َّ
ُْ َ ٌ
ــه َمغلولــة»
ــود َيــد الل
ــت اليه
«قال
ِ
و « ا َّن ِ َا ّللـ َ
ـه َع َلــی ْال َعـ ْ
ش ْاسـ َـت َوی»
ـر
ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ
ـك َف ْو َق ُهــمْ
و یــا « يح ِمــل عــرش ر ِبـ
ٌ
َ
َْ َ
مان َيــة » ارائــه داده اســت از
يوم ِئـ ٍ
ـذ ث ِ
نمونههــای کــج فهمــی مفســرانی
از ایــن دســت اســت .اینهــا نتیجــه
پیــروی علمــای اصــول مــا از اصــل
اصالــت الظهــور جنــاب شــافعی
اســت .ابنبطوطــه نیــز ســوء فهــم
و ســوء برداشــت از اینگونــه آیــات
داشــت .ابنســینا میخواســت در
برابــر ایــن گونــه تفســیرها بــا تفســیر
اســتداللی و متقــن ،تفســیر قــرآن را
نیــز بــه مــا بیاموزانــد و تفســیرهای
درخشــانی مثــل تفســیر عالمــه طباطبایــی ادامــه
راه اوســت.
همچنیــن ابنســینا تفســیری دربــاره ســوره
توحیــد دارد .ایــن تفســیر در کتابــی بــا نــام
جامــع البدائــع بــرای نخســتین بــار در ســال
 1335قمــری در مصــر چــاپ شــده اســت.
ایــن کتــاب را محیــی الدیــن الصبــری الکــردی
الکانــی مشــکانی ســنندجی (1940 - 1860

م) گــردآوری کــرده اســت و مقدمــه کوتاهــی
بــر آن دارد .ایشــان ایــن کتــاب را در کتابخانــه
نورالدیــن بــک مصطفــی کــه از امــرای آن دیــار
بــوده اســت بهدســت آورده اســت و در کتابخانــه
او بــا ایــن اثــر نفیــس برخــورد کــرده و اجــازه
چــاپ و تکثیــر آن را از او مــی گیــرد .تاریــخ
کتابــت آن  699اســت .ایــن رســاله مقدمــهای
دارد کــه از ابنســینا نیســت و مــا نمیدانیــم
چــه کســی آن را نوشــته اســت .ایــن
کتــاب دوبــار ترجمــه شــده ولــی
هیچکــس آن مقدمــه را ترجمــه نکــرده
اســت .ترجمــه اول از کســی اســت
بهنــام مســکین بــن احمــد رودبــاری
که شــب  25محــرم الحــرام  1268ه.ق
یعنــی چیــزی حــدود  180ســال قبل آن
را ترجمــه کــرده اســت .ترجمــه دیگــر
ترجمــه معاصــر ماســت کــه توســط
مرحــوم ضیــاء الدیــن ُد ّری ترجمه شــده
اســت .ایشــان بــدون اینکــه بدانــد ایــن
رســاله پیــش از او یکبــار ترجمــه
شــده -چــون وی هیــچ اشــارهای بــه
ترجمــه قبلــی ایــن کتــاب نکــرده
اســت -آن را ترجمــه کــرده اســت .بــه
هــر حــال مقدمــه ایــن کتــاب بــه قلــم
خــود ابنســینا نیســت .در آن بعــد از
حمــد و ثنــا میگویــد «ان العقــل و
ان کان بــاب النقــل و المطبــوع مفتــاح
المســموع .لکــن کمــال العقــول و تمــام
هدایتهــا انمــا یفــر مــن ناحیــه الکتــاب
المنــزل علــی النبــی المرســل فوجــد
علــی االذهــان والقرائــح ان تخــوذ
لجــج التأمــل فــی ارجاعــه اســتنزاال
لمــاء الحیــاة مــن قمــام ســمائه».
در واقــع مقدمــهای عالمانــه بــر ایــن
رســاله و مقدمــهای هــم بــر تفســیر معوذتیــن
نوشــته اســت .توصیــه میکنــم بهتــر اســت در
حوزههــا نیــز ایــن گونــه رســائل غنــی و پرمایــه
ً
تدریــس شــود و حتــی حتمــا اگــر توفیــق بیابــم
خــودم ایــن رســاله را تدریــس خواهــم کــرد .بــه
نظــر مــن کاری را کــه بایــد انجــام داد ایــن اســت
کــه ایــن حرفهــا را بــا حرفهــای دیگــر
ابنســینا در جــای خــودش مقایســه کــرد.
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روش ابنســینا در مالصــدرا در تفســیر آیــه
نــور و ســوره اعلــی ادامــه یافتــه و ایــن شــیوه
و ســبک ابنســینا در عالمــه طباطبایــی (ره)
بــه کمــال خــودش دســت یافتــه اســت .او بــه
صراحــت از تفســیر آیــه نــور ســخن گفتــه
و آن را تأویــل مــی کنــد و حتــی ابوحامــد
غزالــی نیــز از او تأثیــر پذیرفتــه و هــر قدمــی
کــه ابنســینا در طریــق حکمــت برداشــته بــه
نتایــج درخشــانی در فیلســوفان بعــدی منجــر
شــده اســت .تفســیر آیه نــور نیازمنــد مقدماتی

اســت کــه ایــن مقدمــات در فصــل دهــم در
نمــط ســوم ،هفتــم و هشــتم و همیــن طــور
حتــی تــا یازدهــم و دوازدهــم و بعــد از آن در
اشــارات آمــده اســت .بحــث عقــل در نظــر
ابنســینا بســیار اهمیــت دارد و اشــکاالتی کــه
امــروزه در فلســفه جدیــد و غــرب راجــع بــه
عقــل وجــود دارد اصــ ً
ا در تفکــر ابنســینا
قابــل مطــرح نیســت .وی مســائل بســیاری
را در بــاب عقــل نظــری ،عملــی و مراتــب
عقــل و احــکام عقلــی و ...دارد کــه در فلســفه

تطبیقــی نیــز قابــل اســتفاده اســت .در فصــل
هشــتم بیــن صــور حســی و صــور خیالــی و
صــور عقلــی تمایــز قائــل شــده اســت .صــور
حســی آمیختــه بــا مــاده خارجــی اســت و
بــا عــوارض مــادی همــراه اســت و صــور
خیالــی عــاری از هرگونــه مــاده خارجــی
امــا آمیختــه اســت بــا عــوارض مــادی مثــل
صــورت در آیینــه و صــور معقــول ،مجــرد از
هرگونــه مــاده خارجــی و خیالــی و مــادهای
کــه ارســطوییان از آن بــه مــاده عقلــی تعبیــر
مــی کننــد هســتند؛ مــاده عقلــی یعنــی امــری
کــه در عیــن کلــی بــودن جزئــی اســت .او
در فصــل نهــم بــه بســط قــوای باطنــی انســان
میپــردازد و از حــس مشــترک میگویــد
و آن را اثبــات میکنــد .مثــ ً
ا آتشگــردان
در حــس مشــترک فهمیــده میشــود و نــه
در حــس ،و اینکــه محسوســات خــاص
متباینانــد پــس حســی بایــد همــه آنهــا را
بــا هــم یکجــا جمــع کنــد و آنهــا را در
یــک حــس مشــترک مجتمــع مــی گردانــد
کــه نامــش حــس مشــترک اســت .در واقــع
حــس مشــترک ،عــاوه بــر محسوســات
خــاص ،محسوســات مشــترک بیــن حــواس
را ادراک میکنــد .ســپس بــه قــوه خیــال
میپــردازد کــه کار ایــن قــوه ایــن اســت کــه
صورتهایــی کــه در حــس مشــترک اســت
را ضبــط میکنــد و حافــظ صــوری اســت
کــه در حــس مشــترک پدیــد آمــده اســت.
آنــگاه از قــوه وهمیــه ســخن میگویــد کــه
ابــداع خــود ابنسیناســت و کار آن ادراک
معانــی جزئیــه اســت و حافظــهای در قــوه
واهمــه اســت کــه قــوه ذاکــره یــا حافظــه
اســت و معنــای جزئیــه توســط قــوه وهمیــه
را حفــظ میکنــد .پــس ا ز آن از قــوه متصرفــه
میگویــد کــه بــاز در ارســطو مطــرح نشــده
اســت .قــوه متصرفــه قــوهای اســت کــه در
صــور خیالــی و معانــی جزئیــه غیر محسوســی
کــه در قــوه ذاکــره حفــظ میشــود تصــرف
میکنــد و میتوانــد صــور خیالــی و معنایــی
جزئیــه را بــا هــم ترکیــب ،تفســیر و در آن
تصــرف کنــد .قــوه متصرفــه را اگــر عقــل
ب ـهکار بــرد مفکــره یــا فکــر نامیــده میشــود
و قــوه متصرفــه را اگــر وهــم ب ـهکار بــرد آن

را متخیلــه میخواننــد .ابنســینا ســپس در
فصــل دهــم بــه بحــث عقــل میپــردازد و
از تمیــز عقــل نظــری و عملــی میگویــد و
اثبــات میکنــد عقــل عملــی بــه عقــل نظــری
احتیــاج دارد و هیــچ عملــی بــدون نظــر ممکن
نیســت .ماننــد هندیهــا کــه میگوینــد
عقــل عملــی بهمنزلــه پاســت و عقــل نظــری
همچــون چشــم و بیــان مفصلــی در رابطــه بین
عقــل نظــری و عملــی دارد.
حــال ســؤال ایــن اســت چــه ارتباطــی بیــن
مراتــب عقــل نظــری بــا آیــه نــور وجــود
دارد؟ عقــل نظــری چنــد مرتبــه دارد کــه
فقــط دو مرتبــه آن  -عقــل هیوالنــی و عقــل
بالفعــل  -در ارســطو هســت ،عقــل بالملکــه
هــم در اســکندر افرودیســی اســت ،و بقیــه
از ابتــکارات ابنسیناســت .پایینتریــن
عقــل ،عقــل هیوالنــی اســت .عقــل هیوالنــی
عقلــی اســت کــه مــی توانــد همــه چیــز
بشــود عقلــی کــه بالقــوه اســتعداد قبــول
همــه معقــوالت را دارد ،قــوهای کــه اســتعداد
مطلــق اســت و بــه هیچوجــه فعلیــت نیافتــه
اســت .ماننــد اســتعداد نوشــتن بــرای کــودک
خردســال .عقــل بالملکــه عقلــی اســت کــه
معقــوالت بدیهــی یــا فطــری را ادراک مــی
کنــد .تــا وقتــی معقــوالت نخســتین بدیهــی
را ادراک نکــرده باشــیم نمیتوانیــم بــه اثبــات
معقــوالت ثانــی اســتدالل کنیــم و بــرای درک
معقــوالت ثانیــه نیــز بــه فکــر یــا حــدس
نیازمندیــم .فکــر حرکــت اســت؛الفکــر حرکــة
مــن المبــادی و مــن مبــادی الــی المــراد .در
فکــر دو حرکــت الزم اســت :اول حرکــت از
مجهــول بــه طــرف مقدماتــی کــه در خزانــه
خیــال و ذاکــره موجــود اســت ،و دوم انتخــاب
مقدمــات مناســب و ترکیــب آنها بــه نحوی که
بــه نتیجــه مطلــوب برســیم .ابتــکار ابنســینا
در اینجــا طــرح بحــث حــدس اســت .حــدس
و فکــر در چنــد چیــز متفاوتانــد .در حــدس
حرکــت نیســت ،آنــی اســت ولــی فکــر در
زمــان اتفــاق میافتــد .گاهــی وهــم در فکــر
تصــرف میکنــد ،یعنــی فکــر بیــن عقــل و
وهــم اســت و انســان گاهــی بــا اینکــه ســعی
میکنــد ،نمیتوانــد حدوســط را دریابــد،
حــدس آنجــا اتفــاق مــی افتــد .او در فصــل
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یازدهــم بــه تفصیــل از آن صحبــت مــی
کنــد کــه درجاتــی دارد از حــدس ضعیــف
تــا حــدس بســیار قــوی .بــه طــور خالصــه
او میگویــد مــردم از لحــاظ داشــتن فکــر و
قــوه حــدس درجاتــی دارنــد .بعضــی از مــردم
چنــان گــول هســتند کــه قــدرت تفکــر ندارند.
بعضــی تــا حــدی دارای فطانــت هســتند و از
فکــر برخوردارنــد .برخــی دیگــر از آنهــا هــم
زیرکترنــد .بعضــی معقــوالت را بــا حــدس
درمییابنــد و داشــتن حــدس هــم درجاتــی
دارد .چنانچــه در طــرف نقصــان بــه کســانی
منتهــی میشــود کــه نــادان و فاقــد قــوه
حــدس هســتند ،پــس یقیــن داشــته بــاش کــه
در طــرف زیــادت بــه کســانی منتهــی میشــود
کــه از قــوت حــدس از تعلــم بینیازنــد.
یعنــی همــه چیــز را بــه طــور بدیهــی ادراک
میکننــد .چنیــن کســانی مثــل پیامبــران و
حکمــای بــزرگ دارای قــوه قدســیه یــا عقــل
قدســیه هســتند کــه همــه چیــز را نــه بــا
اســتدالل ،بلکــه بــا قــوه فکــر ادراک میکننــد.
و باالتریــن مرتبــه حــدس نــزد انبیــاء و اولیــاء
و انســانهایی وجــود دارد کــه دارای قــوه
قدســیهاند .پیامبــران و حکمــای بــزرگ از
طریــق حــدس ادراک میکننــد و دارای قــوه
قدســیهاند .بعــد ســخن از عقــل مســتفاد را
بــه میــان مـیآورد کــه عقلــی اســت کــه همــه
معقــوالت را بیواســطه از عقــل فعــال الهــی
میگیــرد .توضیحــی دربــاره عقــل فعــال از
نــگاه ارســطو میدهــم .ممکــن ،اقتضــا نــدارد
و بــرای آنکــه فعلیــت پیــدا کنــد احتیــاج
بــه واجــب دارد .قاعــده قــوه و فعــل قاعــده
بســیار دقیقــی اســت کــه در عقــل هــم بایــد
همینطــور باشــد .عقــل قــوه از آن حیــث
کــه بالقــوه اســت بــه فعلیــت نمیرســد مگــر
بــه واســطه عقلــی کــه بالفعــل باشــد و در
آن هیــچ قــوهای نباشــد کــه آن را
عقــل فعــال میگویــد.
وجــه تســمیه آن بــه
عقــل مســتفاد ایــن
اســت کــه فعلیــت
آن مســتفاد از
عقلــی اســت
کــه خــودش

دائمـ ًا بالفعــل اســت و آن همــان
عقــل مفــارق اســت و بعــد از
اینکــه عقــل انســان بــه نوعــی بــا
آن اتصــال پیــدا کــرد صــور معقــول
از آن اقتبــاس و اســتفاده میشــود.
و در حیــن وصــول بــه ایــن مقــام،
عقــل انســانی بــه منتهــی مراتــب خــود
میرســد و کمــال نوعــی بــرای آن حاصــل
میشــود و بــه مبــادی اولیــه وجــود تشــبه
میجویــد و آنچــه عقــل فعــال مشــتمل بــر
آن اســت ،بهدســت مــیآورد .در تفســیر
عقــل فعــال نیــز نظــرات مختلفــی وجــود
دارد .در نظــر اســکندر افرودیســی عقــل فعــال
همــان خداســت .وقتــی معقــول بالقــوه شــما
بــه معقــول بالفعــل تبدیــل میشــود بــر اثــر
اشــراق آن علــم الهــی اســت .پــس ایــن دســته
بــر آن رفتهانــد کــه عقــل فعــال ،علــم الهــی
اســت .اســکندر افرودیســی ،فارابی،ابــن
سینا،ابنرشــد و بســیاری دیگــر در عصــر
جدیــد ،عقــل فعــال را خــارج از نفــس انســان
قــرار داده و دارای اســتقالل جوهــری نســبت
بــه نفــس شــمردهاند .و تفســیر دوم از هــم
تئــو فراســطوس و پیــروان اوســت کــه عقــل
فعــال را یکــی از مراتــب نفــس میخواننــد
کــه بیــرون از نفــس انســان نیســت .متفکــران
اســامی همــه بــه یــک راه و نهــج رفتهانــد و
عقــل فعــال را عقــل عاشــر ،عقــل مدبــر جهان
مــادون قمــر دانســتهاند .اکنــون تطبیــق همــه
ایــن مراتــب عقــل را بــا آیــه نــور خواهیــم
گفــت .ابنســینا در اشــارات مراتــب عقــل
را بــه مراتــب نــور الهــی در آیــة« :اهلل نــور
الســموات و االرض  »...تشــبیه کــرده اســت،
بدیــن ترتیــب کــه عقــل هیوالنــی را بــه منزلــه
مشــکات،عقــل بالملکــه را بمنزلــه زجاجــه،و
از دو فعــل ایــن عقــل فکــر را بمنزلــه شــجرة
زیتونــه ،و حــدس را بمنزلــه زیــت ،و قــوه
قدســی را در مقــام « یــکاد زیتهــا یضــیء و
لــو لــم تمسســه نــار»  ،و عقــل مســتفاد را «
نــور علــی نــور» و عقــل بالفعــل را مصبــاح،
و عقــل فعــال را نــار دانســته اســت کــه نــور
مصبــاح مســتفاد از آن اســت( .االشــارات و
التنبیهــات ،ص .)354-353

وجود شناسی ابنسینا در
قرون وسطی و تأثیر آن بر
فلسفه مدرن
دکتر شهرام پازوکی

مدیرگروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مــن بهطــور مفصــل وارد بحــث وجودشناســی
ابنســینا نمــی شــوم و بیشــتر بــه دنبــال بیــان
تأثیــر تفکــر او بــر فلســفه مــدرن هســتم؛ بــه
عبــارت دیگــر،از معنــای وجــود نــزد ابنســینا
چــه تفســیری در قــرون وســطی شــده و ایــن
تفســیر چــه تأثیری بــر فلســفه در عالــم مدرن و
ً
اصــوال تفکــر در عالــم مــدرن گذاشــته اســت؟
ممکــن اســت در بــادی امــر چنــان گمــان
رود کــه ایــن بحــث ناظــر بــه ســیر تحــول و
تفســیر یــک مفهــوم فلســفی بــه نــام «وجــود»
اســت ،ولــی در واقــع ایــن طــور نیســت .ایــن

تحــول ،تاریــخ تحــول در تأســیس تفکــر در
دورههــای مختلــف تاریــخ اس ـت؛ یعنــی ایــن
طــور نیســت کــه ایــن بحــث فقــط یــک بحــث
ذهنــی و انتزاعــی باشــد کــه تنهــا مناســب حال
فالســفه باشــد و یــا فقــط بــه کار آ کادمیهــای
ّ
فلســفی یــا محققــان فلســفه قــرون وســطی در
دوره حــوزوی ()Scholasticبیایــد .ایــن بحث
بســیار جدیتــر اســت .پرســش از اینکــه وجود
چیســت؟ بــه بیــان ارســطو پرســش اصلــی
فلســفه بــوده و خواهــد بــود و ســایر مســائل
فلســفی فــرع بــر ایــن پرســش اصلــی اســت؟
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بنابرایــن بــا فهــم ســیر تحــول معنــای وجــود
میتــوان بــه مبــادی تفکــر در ادوار مختلــف
راه پیــدا کــرد.اینکــه از وجــود چــه فهمیــده
میشــود و هســتی بــه چــه معنــا فهمیــده
اســت ،در واقــع بنیــاد دورههــای مختلــف
تاریــخ اســت .بنابرایــن مســأله وجــود فقــط
بحثــی فلســفی نیســت.
مهمتریــن نکتــه در معنــای موجــود نــزد
ابنســینا ایــن اســت کــه «مخلــوق» اســت.
ً
کلمــه مخلــوق و خلقــت را غالبــا متکلمــان
بــهکار میبرنــد .در نظــر متفکــران دینــی
ابراهیمــی بــه ترتیــب یهــودی ،مســیحی و
اســامی مخلوقیــت موجــودات یعنــی خلقت
آنهــا از عــدم ،بنیــاد هرگونــه وجودشناســی
اســت ،چــرا کــه بنابــر آن موجــودات تابــع
خــدای خالقــی هســتند کــه آنهــا را از عــدم
خلــق میکنــد؛ حــال ایــن عــدم را چــه بــه
معنــای عــدم زمانــی متکلمــان  ،یــا عــدم
ذاتــی فیلســوفان یــا عــدم تجلــی نــزد عارفــان
یــا بــه هرمعنایــی بدانیــم،برخاســته از فکــر
خلقــت اســت.
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اولیــن نتیجــه اصلــی مترتــب بــر مفهــوم
خلقــت نــزد فیلســوفان ،حیثیــت امکانــی
یافتــن موجــود مخلــوق اســت و قــول بــه
اینکــه هــر موجــودی زوج ترکیبــی مرکــب از
دو جــزء وجــود و ماهیــت اســت کــه ایــن دو
مغایــر یکدیگرنــد ،زیــرا وجــود داشــتن زائــد
بــر ماهیــت موجــودات اســت و تنهــا خداونــد
اســت کــه چــون واجبالوجــود اســت
وجــودش عیــن ماهیتــش اســت .بــه تعبیــر
فالســفه اســامی «الحــق ماهیتــه انیتــه» و
ایــن تمایــز مهمتریــن اصــل فلســفی در تفکــر
اســامی اســت کــه نظــام فلســفی بــر آن نهاده
شــده اســت و بــه تبــع آن مســائل دیگــر کــه
در فلســفه یونانــی نبــوده اســت -مســائلی از
قبیــل تقســیم موجــود بــه واجــب و ممکــن و
یــا تقســیم علــت بــه علــت تامــه و ناقصــه-
همــه فــرع آن اصــل تمایــز وجــود و ماهیــت
اســت.
اگرچــه ایــن بحــث را نخســت فارابــی مطــرح

کــرده اســت ولــی جالــب ّ
توجــه اســت بدانیــم
کــه ایــن اصــل نــزد فیلســوفان مغربزمیــن
1
بــه «اصــل ســینوی تمایــز وجــود و ماهیــت»
مشــهور شــده و مــورد بحــث فراوانــی قــرار
گرفتــه اســت .البتــه در تفکــر یونانــی چنیــن
ً
اصلــی اساســا قابــل طــرح نبــوده اســت چراکه
ً
عالــم یونانــی عالمــی دائمــا موجــود اســت.
لــذا تصــور عــدم مطلــق یــا خلــق از عــدم کــه
مســتلزم جنبــه امکانــی داشــتن موجــودات
ً
شــود اصــا در عالــم یونانــی مطــرح نیســت.
ارســطو وقتــی کــه واژه  to on/To ovبــه
معنــای «موجــود» را بــهکار میبــرد آن را
عیــن موجودیــت اشــیاء خارجــی یعنــی اوســیا
()ousiaمیدانــد .چنانچــه میگویــد مــراد
از موجــود جوهــر اســت .بــه نــزد او انســان و
انســان موجــود (چنانکــه تصریــح میکنــد)
دارای یــک معنــی هســتند .در کتــاب
متافیزیــک میگویــد انســان همــان انســان
موجــود اســت ،بنابرایــن مــراد او از وجــود
بــه معنــای مصــدری و انتزاعــیاش نیســت.
موجــود نــزد یونانیــان بــه تعبیــر ناصــر خســرو
همــان «هســت» اســت« ،باشــنده» اســت.
اینهــا دو واژه بســیار مهــم در کتــاب گشــایش و
رهایــش ناصرخســرو هســتند کــه بســیار دقیــق
و بهجــا بــهکار رفتهانــد و بســیار نزدیــک تــر
بــه معنــای یونانــی آن اســت کــه در عــرف
فلســفه اســامی بــه عنــوان «موجــود» ب ـهکار
بــرده شــده اســت .البتــه لفــظ موجــود نیــز
اشــتباه ترجمــه نشــده اســت بلکــه تابــع همان
تفکــر مخلــوق بــودن اســت .ناصــر خســرو
بــه جــای موجــود میگویــد «هســت» یــا
«باشــنده» و االن کلمــه باشــنده در افغانســتان
ً
کامــا رایــج اســت کــه بــه معنــای موجــود
اســت.
امــا در ترجمــه خــود ایــن لفــظ یونانــی to on/
 To ovبــه موجــود تفســیری فلســفی نهفتــه
بــود و ایــن امــر هــم چنــدان تابــع ذوق اهــل
لغــت نبــوده اســت؛ چــرا کــه موجــود کــه در
زبــان عربــی اســم مفعــول اســت خودبهخــود
حاکــی از چیــزی یعنــی ماهیتــی اســت کــه
دارای وجــود اســت –ذات لــه الوجــود -و ایــن
امــر هــم مســتلزم فکــر خالقیــت خداونــد بــه
عنــوان معطــی وجــود اســت.

البتــه نطفــه بحــث تمایــز میــان وجــود و
ماهیــت در تفکــر ارســطویی وجــود دارد و
ً
ارســطو خــود نیــز تلویحــا ایــن معنــا را مــورد
ً
اشــاره قــرار داده اســت .مثــا وی در بــاب دوم
کتــاب آنالوطیقــای ثانــی ،فقــره هفتــم ،بیــن
«چــه بودســتی شــیء» و «ایــن کــه هســت»
فــرق میگــذارد و میگویــد :چیســتی انســان
از هســتی او متفــاوت اســت .امــا ارســطو
ایــن تمایــز را تمایــز منطقــی میدانــد و آن
ّ
را در بحــث دربــاره حــد شــیء عنــوان کــرده
اســت و نــه در مباحــث وجــود .چنانچــه در
جــای دیگــری از ایــن کتــاب میگویــد مــا در
جســتجوی چهــار چیــز هســتیم و ایــن همانــی
چیــزی اســت کــه در اصطــاح فالســفه
اســامی از آن بــه «مطالــب علــم» تعبیــر
میشــود کــه عبــارت اســت از «مطلــب هــل»
و «مطلــب مــا» و «مطلــب لــم» .امــا اینهــا در
نظــر او تفاوتهــای منطقــی اســت و در واقــع
تفاوتهــای وجــودی نیســت،یعنــی در ذهــن
مــا حیثیــت دارد ،ولــی همانطــور کــه گفتــه
شــد چــون بنابــر عالــم ارســطویی ،موجــود
عیــن هســت بــودن اســت ،ایــن تمایــز،
اهمیــت وجــودی در افــکار وی نیافــت.
یعنــی انتولــوژی ارســطویی برمبنــای ایــن
تمایــز بنیــان گــذارده نشــده اســت در حالــی
ً
کــه وجودشناســی فارابــی و ابــن ســینا کامــا
مبتنــی بــر ایــن مســأله اســت.
در نظــر فارابــی و ابــن ســینا چــون موجــود
مخلــوق اســت و از ای ـنرو بایــد وجــود خــود
را از خالــق هســتی بگیــرد ،تمایــز میــان وجــود
و ماهیــت بــه عنــوان اساســیترین اصــول
ً
فلســفی نــزد آنــان صراحتــا مطــرح شــد و آنهــا
در آثارشــان بــه ایــن مســأله اشــاره کردهانــد
کــه وجــود عــارض بــر ماهیــت اســت و بــه
اصطــاح مرحــوم ســبزواری «إن الوجــود
عــارض المهیــه».
زیــادت یــا عــروض وجــود بــر ماهیــت در
فارابــی و ابنســینا از جانــب ابنرشــد مــورد
انتقــاد جــدی قــرار گرفتــه اســت .اگــر تفســیر
مابعدالطبیعــه یــا تهافــت التهافــت ابنرشــد را
مــورد مالحظــه قــرار دهیــم ،میبینیــم بــا لحن
بســیار تنــد و زشــتی ابــن ســینا را مــورد انتقــاد
قــرار میدهــد .ابنرشــد ایــن قــول ابنســینا

راجــع بــه تمایز بیــن وجــود و ماهیــت را عدول
ً
از تفکــر ارســطویی میدانــد و اساســا در نظــر
ابنرشــد فیلســوف فقــط و فقــط ارسطوســت.
او ابنســینا را در ایــن مســأله متأثــر از اشــاعره
میدانــد و معتقــد اســت همــان طــور کــه
اشــاعره صفــات را زائــد بــر ذات میدانســتند
ابنســینا نیــز بــه غلــط وجــود را عــارض و
زائــد بــر ماهیــت میدانــد .در ایــن خصــوص
ابنرشــد خــودش دقــت خاصــی را بــهکار
میبــرد .او بــرای اینکــه ارســطویی بــودن
خویــش را حفــظ کنــد بــه جــای ب ـهکار بــردن
لفــظ موجــود کــه بــه نظــرش خــود ب ـه خــود
حاکــی از تغایــر وجــود و ماهیــت اســت ،از
الفــاظ دیگــری ماننــد «کائــن» اســتفاده کنــد
کــه در آن ایــن تمایــز در خــود لغــت ملحــوظ
نشــود .ابنرشــد از طرفــی هــم بــر ایــن اصــل
خــرده میگرفــت و هــم بــه نتیجــه مترتــب
بــر آن یعنــی عرضــی بــودن وجــود کــه بــه
نظــرش منجــر بــه تسلســل میشــود .او بــه
طــور مفصــل از اینکــه لــوازم ســوء ایــن قــول
ابنســینا چیســت ،بحــث میکنــد (کــه البتــه
منظــورش خــاف ارســطویی بــودن ابنســینا
اســت) .در ایــن بــاره ،برخــی از محققــان
معاصــر ماننــد مرحــوم دکتــر حائــری در مقالــه
مفصلــی گفتهانــد کــه مــراد از عــروض و
عرضــی بــودن بــه معنــای مشــهور و متداولــش
یعنــی آنگونــه کــه در بــاب قاطیغوریــاس یعنی
مقــوالت بـهکار مـیرود نیســت .مراد ابنســینا
آنگونــه کــه از آثــارش بــر میآیــد عــروض در
بــاب ایســاغوجی اســت؛ در بــاب ایســاغوجی
ذاتــی بــودن یعنــی جــزء ذاتــی افــراد بــودن و
عرضــی بــودن بــه معنــای خــارج از ذات افــراد
ً
بــودن اســت؛ مثــا ســه بعــدی بــودن جــزء
ذات جســم اســت ولــی ســفید بــودن عرضــی
آن اســت .پــس اینکــه ابنســینا بــه تعابیــر
مختلفــی میگویــد وجــود عــارض ،یــا زائــد
ً
یــا اضافــه ،بــر ماهیــت اســت؛ ظاهــرا مــراد
وی ایــن اســت کــه وجــود خــارج از ذات یــا
حقیقــت ماهیــت اســت و بــه عبارتــی جــزء
مقــوم آن نیســت و ایــن قــول مــرادف و شــبیه
اســت بــا همــان قــول کانــت کــه وجــود را
یــک محمــول واقعــی نمــی دانــد being is :
not a real predicate؛ realدر ایــن عبــارت
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کانــت معنــای واقعــی نمــی دهــد و ایــن
ترجمــه دقیــق نیســت؛بلکه بــه معنــای خــارج
از ذات بــودن اســت چنانکــه در قــرون وســطی
فهمیــده میشــد .مرحــوم آقــای دکتــر حائــری
در آن مقالــه گفتهانــد بنابــر رابطــه تحافــظ
میتــوان گفــت ماهیــت هــم عــارض بــر
وجــود اســت امــا نکتــه ایــن اســت کــه ایــن
مســأله در ابنســینا صراحــت قطعــی نــدارد
چنانکــه در خــود فلســفه اســامی نیــز منشــاء
مجادالتــی شــد.
ایزوتســو در ایــن بــاره میگویــد ابنســینا از
خطــر اینکــه بدیــن نحــو کــه از ســخنان او در
ایــن بــاب ســوء تعبیــر شــود آگاهــی داشــت
امــا او تأکیــد میکــرد مــا نبایــد وجــود را بــه
عنــوان یــک عــرض هماننــد اعــراض دیگــر
ماننــد ســیاهی اشــتباه کنیــم .او تأکیــد کــرد
وجــود یــک عــرض خــاص و یگانــه اســت،
ولــی خــود او ســاختمان واقعیــت عینــی
خــارج از ذات بــودن را کــه در مــاوراء قضیــه
منطقــی اســت ،روشــن نکــرد و حــل ایــن
مســأله را بــه آینــدگان واگذاشــت.
بــه ایــن ترتیــب ابــن رشــد از ابــن ســینا ایــراد
میگیــرد و ایــن ایــراد و اشــکال ابنرشــد بــر
ابنســینا خــودش منشــاء بحــث مفصلــی در
قــرون وســطی و در فلســفه غــرب میگــردد.
بــه عبارتــی مســیر فلســفه غــرب در مســأله
وجودشناســی از همیــن جــا ادامــه مییابــد
بــا تفســیری کــه درســت یــا نادرســت از
ابنســینا شــده اســت.
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مســأله زوج ترکیبــی بــودن شــیء یــا موجــود
یعنــی داشــتن دو جــزء وجــود و ماهیــت
و تغایــر ایــن دو وقتــی کــه در فلســفه
مدرســی قــرون وســطی وارد شــد
ً
کامــا آشــنا و مأنــوس
تلقــی شــد و بــه مبانی
اصلــی فلســفه آنهــا
و البتــه بــه مبانــی
اعتقــادی دینــی
مســیحیت بــدل
شــد.

اتیــن ژیلســون بــه ایــن مســأله
اشــاره کــرده اســت کــه قبــول
تمایــز وجــود از ماهیــت نــه تنهــا
اســاس فلســفه تومــاس آ کوئینــی
بلکــه اصــل اصیــل هرگونــه فلســفه
در عالــم مســیحی اســت .یعنــی اگــر
شــما میخواهیــد مســیحی باشــید و اهــل
فلســفه هــم باشــید بایــد بــه اصــل تمایــز
وجــود از ماهیــت قائــل باشــید .خــود تومــاس
آ کوئینــی بــه ســبک ابنســینا رســاله مســتقلی
دارد بــه نــام انــدر وجــود و ماهیــت؛ رســاله
مختصــری اســت کــه از التیــن بــه انگلیســی
چنــد بــار ترجمــه شــده اســت .همــراه بــا ایــن
اصــل نکتــه فلســفی دیگــری بــه نــام ابنســینا
وارد فلســفه مدرســی گردیــد .اینکــه گفته شــد
کــه در معنــای موجــود نــزد ابنســینا اصــل
ماهیــت اســت وجــود عــارض یــا زائــد بــر آن
اســت .ایــن قــول را ابتــدا ابنرشــد مطــرح کرد
و از طریــق او وارد فلســفه مدرســی شــد .بدین
قــرار صرفنظــر از اینکــه منظــور ابنســینا از
عــروض وجــود بــر ماهیــت چــه بــوده اســت،
در فلســفه مدرســی بــه خصــوص در فلســفه
تومــاس آ کوئینــی بــه تبــع ابنرشــد ،ابنســینا
فیلســوفی دانســته شــد کــه قائــل بــه اصالــت
ماهیــت اســت .تومــاس آ کوئینــی در جاهــای
مختلــف از ابنســینا ایــراد میگیــرد بــه
ایــن دلیــل کــه بــه نحــوی قائــل بــه اصالــت
ماهیــت اســت باتوجــه بــه اینکــه میگویــد
وجــود عــارض بــر ماهیــت اســت ،زیــادت را
بــه ایــن معنــا برداشــت میکنــد.
در خصــوص ایــن اصــل در میــان مســیحیان
قــرون وســطی اتفــاق نظــری وجــود دارد امــا
در مــورد اینکــه تفســیر اینهــا چیســت ،و آیــا
ایــن تغایــر ،تغایــر خارجــی اســت یــا تغایــر
ذهنــی بحثهــای زیــادی مطــرح شــده
اســت کــه وارد آن نمــی شــوم.
آن چیــزی کــه مهــم اســت تفســیری اســت که
فیلســوف مدرســی متأخــر بــه نــام فرانچســکو
ســوآرز مطــرح کــرده اســت کــه یک فیلســوف
ً
قــرن  17 – 16اســت و در ایران تقریبا ناشــناخته
اســت .او در انتقــال فلســفه قــرون وســطی بــه
فلســفه مــدرن بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت و
مباحثــی را نیــز در بــاب حقــوق مطــرح کــرده

کــه بســیار اهمیــت دارد و در
بحثهــای حقــوق مــدرن بســیار
تأثیرگــذار بــوده اســت و بخشــی
از آن متأثــر از آراء اوســت .وی آراء
مطرحــی دارد و دکارت فلســفه قــرون
ً
وســطی را عمدتــا از معبــر ســوآرز خوانده
و از اصطالحــات و تعابیــر او در بیشــتر
جاهــای آثــارش اســتفاده میکنــد .بعدهــا
میبینیــم کــه فیلســوف مشــهور دکارتــی،
کریســتین ولــف ،کــه کانــت رســاله او در باب
وجــود را عالیتریــن رســاله در مابعدالطبیعــه
میدانــد مدیــون ســوآرز اســت .منشــاء کلمــه
انتولــوژی (وجودشناســی) هم ســوآرز اســت.
ســوارز قائــل بــه تمایــز مفهومــی یعنــی تمایــز
ذهنــی میــان وجــود و ماهیــت بــود .ولــی
آنچــه کــه خیلــی مهــم اســت ایــن اســت کــه
ســوآرز بیــش از همــه چیــز برخــاف تومــاس
آ کویینــی کــه فقــط بــه تغایــر مفهومــی یــا
عقلــی وجــود و ماهیــت معتقــد اســت نکتــه
مهمــی را دریافتــه بــود کــه در تعریــف موجــود
یــا شــیء مأخــوذ اســت و آن ایــن کــه موجــود
موجــود ممکــن اســت .امــکان ،جــزو ذات
شــیء اســت و مــراد از امــکان بــه معنــای
عــام اســت کــه فقــط ســلب امتنــاع میکنــد
و وجــود خارجــی داشــتن یــا نداشــتن در آن
ملحــوظ نیســت.

مثــال یــا اســتفادهای کــه دکارت از ایــن مفهوم
میکنــد در مفاهیــم ریاضــی اســت .در واقــع
مــا ایــن را در مســائل ریاضــی میبینیــم
بدیــن معنــا کــه در واقعیــت خارجــی داشــتن
مفاهیــم ریاضــی بحثهــای فراوانــی وجــود
دارد .امــکان ،صفــت ذاتــی ماهیــت اســت.
مــراد ســوآرز از موجــود ممکــن ماهیــت
اســت .برایــن اســاس آنچــه در خــارج تحقــق
دارد ماهیــات اســت .بعــد از او بــه دکارت
میرســیم .دکارت ماننــد ســوآرز امتیــاز
وجــود و ماهیــت را عقلــی میدانســت و
ماننــد او قائــل بــود بــه اینکــه تصــوری کــه مــا
از وجــود اشــیاء داریــم همــان تصــوری اســت
کــه از ماهیــات خارجــی داریــم.

بــر ایــن اســاس فلســفه مــدرن از مجــاری
تفکــری کــه بــه اصطــاح فالســفه اســامی
مبتنــی بــر اصالــت ماهیــت اســت جــاری و
ســاری میگــردد .بــه عبارتــی فلســفه مــدرن
از دکارت تــا کانــت فلســفه اصالــت ماهیتــی
اســت .تفکــری کــه بــا قــول بــه اصالــت
عقــل نــزد مؤسســان فلســفه مــدرن مثــل
ً
دکارت کامــا ســازگار اســت و راسیونالیســم
ً
بــودن فلســفه دکارت نیــز کامــا بــا اصالــت
ماهیتــی بــودن آن موافــق و ســازگار اســت.
عالمــی کــه در آن موجــودات عبارتانــد
از ماهیاتــی کــه عقــل میتوانــد تصــوری
ً
واضــح و متمایــز از آنهــا داشــته باشــد کامــا
بــا قــول بــه اصالــت عقــل متناســب اســت.
ایــن عالــم عالــم دکارتــی اســت و خــودش
نیــز میگویــد .امــا بــا اینکــه دکارت از وارثــان
فکــری ســوآرز اســت؛ یک فیلســوف مدرســی
در قــرون وســطی نیســت .او یــک فیلســوف
مــدرن اســت و مؤســس فلســفه مــدرن اســت.
قــول بــه اصالــت ماهیت نــزد دکارت بــه وضع
دیگــر دچــار میشــود کــه متناســب بــا تفکــر
جدیــد اســت .ایــن عبــارت یعنــی «متافیزیک
اصالــت ماهیتــی» دکارت را در بســیاری از
کتابهــا کــه در بیــان تأســیس فلســفه مــدرن
گفتــه میشــود بــه کــرات میتــوان دیــد.
تفســیری کــه از موجــود در فلســفه دکارت بیان
میشــود بــه معنــای ابــژه و انســان بــه معنــای
ً
ســوژه کامــا بــا ایــن مســأله متناســب اســت
بــرای اینکــه ابــژه در فلســفه مــدرن هــم بــه
ً
کاربــرده میشــود و دقیقــا چیــزی اســت کــه
وجــود خارجــی در آن مطــرح نیســت و تنهــا
همــان جنبــه حکایتگــری و نمایــش ذهنــی
( )representationو متعلــق شناســایی بودن
آن اعتبــار دارد؛ یعنــی موجــودات از آن حیــث
کــه ابــژه هســتند موجودنــد .ایــن یعنــی یــک
نــوع اصالــت ماهیــت یعنــی در واقــع
بــه نوعــی بــه آن چیــزی نزدیــک
میشــویم کــه در نــزد
فالســفه اســامی در
مباحــث شناســایی از
آن بــه قــول به شــبح
یــاد میکنیــم.
مــا در اینجــا بــا
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صــورت عقلــی ( )formنــزد ارســطو
یــا ابنســینا ســروکارنداریم بلکــه
بــا تصویــر ( )pictureهرچیــزی
ســروکار داریــم ،بــه همیــن دلیــل نظریــه
دکارت را نظریــه تصویــری بــودن معرفــت هــم
نامید هانــد.
بعــد از دکارت بــه کانــت میرســیم .در واقــع
مســأله انتولــوژی (وجودشناســی) ابنســینا
آنطــور کــه در قــرون وســطی تفســیر شــده
بــود تثبیــت میشــود و بــا تحولــی از طریــق
ســوارز وارد فلســفه دکارت میگــردد ولــی
اوج آن کانــت اســت در واقــع ایــن کانــت
اســت کــه در کتــاب نقــد عقــل محــض

موجــود در انگلیســی بــه صــورت یــک امــر
قــراردادی در میآیــد یعنــی قــرارداد میکنننــد
کــه  beingبــا  bکوچــک بــه معنــای موجــود و
 Beingبــا  Bبــزرگ بــه معنــای وجــود اســت
چــون تفکیکــی اساســی بیــن وجــود و موجــود
در فلســفه مــدرن بعــد از کانــت وجــود نــدارد.
نتیجــه اینکــه در تفســیر ابنســینا از ارســطو،
موجــود معنــای تــازهای پیــدا میکنــد کــه
تابــع مخلــوق بــودن آن اســت .مســأله تغایــر
وجــود و ماهیــت بــه عنــوان تفســیری از ایــن
معنــا بــه مســأله اصلــی وجودشناســی بــدل
میشــود و در قــرون وســطی بــا تفســیری کــه
ابنرشــد از ابنســینا میکنــد ،فیلســوفان

ً
خــود میخواهــد دقیقــا روشــن کنــد موجــود
چگونــه بایــد بــه عنــوان ابــژه فهمیــده شــود؟ او
قائــل بــه یــک اصالــت ماهیــت بــه اصطــاح
در مراتــب عالیتــر اســت و بــه همیــن ترتیــب
میبینیــم کــه قــول مشــهور کانــت کــه وجــود
یــک محمــول  realنیســت از همیــن رهگــذر
مطــرح میشــود چــرا کــه وی موجودیــت
ً
شــیء را صرفــا ابــژه بودنــش بــرای ســوژه
میدانــد و نــه چیــز دیگــر .و بعــد از کانــت
ً
میبینیــم اساســا مباحــث انتولــوژی در فلســفه
مــدرن بــه طــور کلــی تعطیــل میشــود و در
زبــان نیــز اثــر خــود را میگــذارد
چنانکــه تفکیــک مفاهیــم وجــود و

مدرســی ابنســینا را قائــل بــه اصالــت ماهیــت
میداننــد و نتیجــه ایــن میشــود کــه در دوره
متأخــر مدرســی یعنــی بــا ســوآرز حیثیــت
امکانــی اشــیاء و توجــه بــه موجــودات بــه
عنــوان ماهیــات صــرف بــه عنــوان اصــل
مبنایــی بــه طــور جــدی موردتوجــه قــرار
میگیــرد.
ایــن فهــم از اشــیاء در تأســیس فلســفه مــدرن
تأثیــر بهســزایی گــذارد و نــزد کانــت شــیء
ً
کامــا معنــای جدیــدی بــه مثابــه ابــژه بــه
ً
خــود میگیــرد کــه کامــا بــا آنچــه کــه از
ســوآرز و ولــف بــه ارث رســیده بــود ســازگار
بــود .امــا وقتــی شــیء بــه ابــژه تفســیر شــد

کــه در افــق جدیــد فکــری قــرار گرفــت
یعنــی در افــق فکــری دکارت و کانــت؛
افقــی کــه دائرمــدارش اصالــت یافتــن ســوژه
یــا سوبژکتیویســم اســت؛ یعنــی انســان تنهــا
از آن جهــت کــه ســوژه اســت
موجــودات خارجــی میتواننــد
ابــژه آن باشــند .رابطة ســوژه-ابژه
رابطــه دقیقــی اســت کــه اگــر
انســان ســوژه نباشــد موجــودات
خارجــی وجــود ندارنــد و اگــر
موجــودات خارجــی ابــژه نباشــد
انســان دیگــر ســوژه نیســت .بــه
همیــن دلیــل بــا وجــود تحقــق
مقدمــات اولیــه نــه در فلســفه
قــرون وســطی و نــه در فلســفه
اســامی هی ـچگاه شــیء معنــای
ابــژه نیافــت .چــون ایــن افــق
فکــری در فلســفه مســیحی
یــا فلســفه اســامی گشــوده
نیســت؛ یعنــی در قــرون وســطی
هیـچگاه اصالــت ماهیــت چنــان
نگردیــد کــه عالــم مــدرن را
تأســیس بکنــد و وارد مرحلــه
دیگــری شــد .همینطــور در
فلســفه اســامی هــم وضــع بــه
ایــن مرحلــه در فلســفه جدیــد
نرســید .میــراث وجودشــناختی
ابنســینا در فلســفه اســامی
بــه دلیــل تأثیــر افــکار عرفانــی و
اشــراقی و معنایــی کــه از وجــود
در آن میشــد بــه مالصــدرا
رســید کــه اصالــت وجــود مبنــا
و رکــن رکیــن فلســفه اوســت،
چــون عالــم عرفانــی ،عالــم
وحــدت وجــود اســت و نــه
عالــم کثــرت ماهیــات .امــا در
قــرون وســطی مســیری طــی
میشــود کــه قــول بــه اصالــت
ماهیــت در کل فلســفه مــدرن
غلبــه پیــدا میکنــد تــا اینکــه در
ً
فلســفه کانــت رســما طــرح مباحــث وجــود
مهمــل و بیحاصــل دانســته میشــود.

میــراث کانــت چنــان در کل فلســفه
مــدرن تأثیــر میگــذارد کــه نیچــه در
آثــارش وجــود را چیــزی نمیدانــد
بــه جــز غبــار یــا یــک مغالطــه فکــری .حــال
آنکــه تومــاس آ کوئینــی میگویــد
وجــود اســم خداســت .اســم اصلــی
خداونــد وجــود اســت؛ چون موســی
وقتــی از خــدا پرســید تــو کیســتی؟
گفــت :بگــو کــه مــن یهــوهام ،یعنــی
«مــن آنــم کــه هســتم».
قــول بــه اصالــت ماهیــت و غفلــت
از وجــود تــا بدآنجــا میرســد
کــه فیلســوف معاصــر هیدگــر در
پیشــگفتار کتــاب وجــود و زمــان
مضمونــی بــا ایــن تعابیــر دارد کــه
زمانــه مــا زمانــهای اســت که نســبت
بــه معنــای وجــود و توجــه بــدان
مبتــا بــه جهــل مرکــب شــده اســت.
چــون نمیدانــد کــه نمیدانــد
معنــای وجــود چیســت ،از ایــن رو
دچــار جهــل مرکــب شــده اســت و
ایــن جهــل سرمنشــاء همــه تبعــات
ســوئی اســت کــه عالــم مــدرن دچــار
آن شــده اســت .از طــرف دیگــر،
فیلســوف کاتولیــک تومائــی ،اتیــن
ژیلســون ،هــم بحــث غفلــت از
وجــود را ،یعنــی غفلــت از آن چیــزی
کــه تومــاس آ کوئینــی اصالــت وجــود
میخوانــد ،منشــاء انحــراف فکــری و
دینــی عالــم مــدرن میدانــد .هــردو
فیلســوف از دو منظــر متفــاوت دینــی
و غیردینــی مســأله غفلــت از وجــود را
ً
صرفــا یــک مســأله ذهنــی و انتزاعــی
فلســفی نمیداننــد بلکــه مســألهای
میداننــد کــه کل وضعیــت عالــم
مــدرن بــر بنیــاد آن برســاخته شــده
اســت.
پی نوشتها:
1.The Avicinean distinction
of essence and existence.
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اجــازه بدهیــد دیگــر فلســفه نگوییــم ،چــون خســته
شــدیم از ایــن مباحــث فلســفی اصالــت وجــود و
اصالــت ماهیــت و ...
سخت سیم و سخت چوب و سخت پوست
از کجا می آید این آوای دوست؟
چــه چیــزی اســت کــه از پوســت و ســیم ســاخته
میشــود؟ ایــن تــار و تنبــک اســت کــه از ســیم
ســخت و چــوب ســخت و پوســت ســخت ســاخته
میشــود .ســه چیــز ســخت؛ ســیم کــه آهــن اســت،
چــوب و پوســت ســخت .ایــن آواز لطیــف از کجــای

آن در میآیــد؟ ببینیــد ســه چیــز ســخت کــه ایــن
همــه لطافــت از آن در میآیــد و ایــن آواز لطیــف
از کجــای آن درمیآیــد؟ پــس اگــر ایــن شــعر را
فهمیدیــد همــه مســائل برایتــان حــل خواهــد شــد.
همینطــور اســت انســان .انســان یــک بــدن اســت،
یــک جســم اســت .االن فیزیولوژیسـتها و پزشــکان
در آزمایشــگاههای خــود نشــان میدهنــد کــه بــدن
انســان از میلیونهــا ســلول ســاخته شــده اســت.
بــدن جســم اســت و جســم مرکــب از ســلول اســت.
پــس ایــن شــعر لطیــف حافــظ از کجــا درمیآیــد؟ از

ایــن جســم مــا .همینطــور اندیشــههای
لطیــف ابــن ســینا از کجــا درمیآیــد؟
از جســم میآیــد؟ جســم کــه ســخت
اســت .ابنســینا در بحــث جوهــر عقلــی
مــی گویــد:
ُ
وجــود جوهــر عقلــى مفــارق االجســام
و ثابــت مــی کنــد کــه انســان جوهــر
عقلــی اســت .جوهــر عقلــی چیســت؟
مفــارق از اجســام اســت .عقــل جســم
نیســت و خصلــت جســمانی نــدارد ُ ،بعــد
و ســنگینی و ســبکی و ســنگینی در او راه
نــدارد .ایــن عقــل از کجــا آمــده اســت؟
بایــد بــه ایــن مســائل فکــر کنیــد .تــازه
هنــوز ســؤال مطــرح میکنــد .همیــن
ســؤال را چــه کســی مطــرح میکنــد؟ جســم اســت
کــه ایــن ســؤاالت را مطــرح میکنــد؟ جســم کــه
نمیتوانــد ایــن ســؤاالت را مطــرح کنــد .همــه مــردم
دنیــا از جملــه شــما کــه اینجــا نشســتهاید همیشــه
میپرســید کــه عالــم از کــی پدیــد آمــده اســت؟
شــاید برخــی قائــل بــه نظریــه بیــگ بنــگ (انفجــار
بــزرگ) هســتند یــا آن نظریــه را قبــول نداریــد ولــی
بــا هــر مبنایــی همــواره ایــن ســؤال مطــرح میشــود
ایــن جهــان از چــه زمانــی بهوجــود آمــده اســت؟
آیــا هیچوقــت پرســیدهاید کــه اندیشــه از کــی بــه
وجــود آمــده اســت؟ مــا فقــط میپرســیم جهــان
کــی بــه وجــود آمــد؟ ســؤال مــن ایــن اســت چــرا
بهجــای اینکــه میپرســیم جهــان کــی بــه وجــود
آمــده اســت؟ نمیپرســیم اندیشــه کــی بــه وجــود
آمــد؟ البــد میگوییــم اول جهــان پدیــد آمــد و بعــد
از آن اندیشــه.
بــه نظــر مــن هرکــس ایــن حــرف را بزنــد کــه اول
جهــان پدیــد آمــد بــه طــور تصادفــی و بعــد از آن
اندیشــه در جهــان پیــدا شــد حماقــت محــض اســت.
اگــر جهــان پدیــد آمــد بــر اســاس عقــل و اندیشــه بــه
وجــود آمــده اســت .آیــا اول جهــان همیــن طــور پدید
آمــد و بعــد عقــل و اندیشــه در آن بــه وجود آمــد؟باید
از ایــن بــه بعــد ســؤال خــود را عــوض کنیــم .نگوییــم
جهــان کــی بــه وجــود آمــد؟حــاال سـراغ بیــگ بنــگ
هــم رفتیــد برویــد شــاید توانســتید یــک روز اثبــات
کنیــد کــه جهــان در چــه زمانــی پدیــد آمــد ولــی از
ایــن هــم بپرســید کــه اندیشــه کــی بــه وجــود آمــد؟
بیاناتــی را دربــاره عقــل پیــش از مــن شــنیدید مــن
وارد آنهــا نمــی شــوم .ایــن اندیشــه و فکــر اســت

کــه میاندیشــد .اگــر عقــل نبــود چــه
چیــزی مــی اندیشــید؟اگــر عقــل نبــود
دیــدن ،دیــدن نبــود و شــنیدن هــم شــنیدن
نبــود ،اگــر عقــل نبــود لمــس کــردن هــم
لمــس کــردن نبــود .کتابــی دارم بــا نــام
«از محســوس تــا معقــول» کــه در آنجــا
بــه ایــن نکتــه پرداختــهام کــه اگــر عقــل
نباشــد محســوس چــه معنایــی دارد؟ اگــر
عقــل نباشــد حــس بــه چــه کار میآیــد؟
ایــن عبــارت عبــارت بیمعنایــی اســت کــه
حــس حــس میکنــد .جهانــی را کــه شــما
جهــان
میبینیــد جهــان زیســته اســت.
ِ
زیســته در عقــل ظاهــر مــی شــود .جهــان
را عقــل میشناســد ،جامعــه را عقــل
میشناســد .عدالــت اجتماعــی و حقــوق اجتماعــی
را عقــل میشناســد .ممکــن اســت شــما بگوییــد کــه
چیزهایــی وجــود دارنــد کــه کار عقــل نیســت ،کار
احســاس و عواطــف ماســت .عواطــف آدمــی یعنــی
ً
مثــا انســان گریــه میکنــد یــا میخنــدد .آیــا وقتــی
انســان گریــه میکنــد یــا میخنــدد از روی تعقــل
گریــه میکنــد یــا میخنــدد؟ یــا اینکــه گریــه و خنــده
از روی احســاس اســت؟ امــا خنــده هــم قبــل از اینکه
ظاهــر شــود اندیشــیده شــده اســت .میخواهــم
ً
حــرف تــازهای بزنــم کــه هیچکــس قبــا نگفتــه و آن را
نشــنیدهاید .میدانــم کــه بــه خنــده فکــر نمیکنیــم
ولــی خنــده اندیشــیده شــده میآیــد .شــاید خودمــان
هــم متوجــه نباشــیم .امــا اگــر تعجــب نمیکردیــم
خنــده نمیآمــد و اگــر غمگیــن نمیشــدیم گریــه
نمیآمــد.
تعجــب و غــم عالمــت اندیشــیدن اســت .حال ســؤال
اینجاســت کــه خــود عقــل چیســت؟و اندیشــه از
چــه زمانــی بــه وجــود آمــده اســت؟ بهجــای اینکــه
بپرســید عالــم از کــی بــه وجــود آمــده بپرســید
اندیشــه از کــی بــه وجــود آمــده؟ ســؤال کننــد ایــن
پرســش ،عقــل اســت .عقــل همیشــه بــوده اســت.
ابنســینا در اینجــا اثبــات مفــارق عقلــی را مطــرح
مــی کنــد .مفــارق یعنــی مجــرد .عقــل مجــرد اســت.
قبــل از اینکــه مــا بــه وجــود آییــم عقــل بــوده اســت.
میپرســم آیــا مــا عقــل را بــه وجــود آوردیــم یــا عقــل
مــا را بهوجــود آورده اســت .مــا عقــل را بــه وجــود
نیاوردیــم .حضــرت آدم ابوالبشــر نیــز عقــل را بــه
وجــود نیــاورد .آیــا حضــرت آدم مــا را بــه وجــود آورد
یــا عقــل مــا را بــه وجــود آورد؟ مطلــب تمــام شــد.
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همــه چیــز از روی آگاهــی اســت .منتهــا شــما در ایــن
عالــم بــر روی هــر چیــزی کــه انگشــت بگذاریــد
ردپــای آگاهــی را در آن میبینیــد .ردپــای آگاهــی در
تمامــی موجــودات جهــان وجــود دارد .جایــی نیســت
کــه ردپــای آگاهــی در آنجــا نباشــد.
مــن واژه ســوژه و ابــژه را بــهکار نمیبــرم بلکــه
طــرفدار عیــن و ذهــن هســتم .اســامی فکــر مــی
کنــم و منظــور مــن از فلســفه اســامی ،حکمــای
مســلمان یــا فیلســوفان مســلمان اســت و بــه جــای
ابــژه و ســوژه میگویــم عیــن و ذهــن .ابنســینا بــا
ابــژه و ســوژه ســروکار نــدارد ،ابنســینا فیلســوف ذهن
و عیــن اســت .برخــی معتقدنــد کــه ابنســینا قائــل بــه
اصالــت ماهیــت اســت .ایــن یــک دروغ هزارســاله
اســت کــه معلــول حماقــت فلســفهورزیهای
ماســت و کســانی کــه قائــل بــه ایــن قــول هســتند
التعلیقــات و المباحــاث و  ...نخواندهانــد .اگــر
خوانــده بودنــد ایــن حرفهــا را نمیزدنــد .عباراتــی
ً
در شــفا و اشــارات وجــود دارد مثــا ،مــا جعــل اللــه
المشمشــة مشمشــة بــل أوجدهــا ،یعنــی خداونــد زرد
آلــو را زرد آلــو نمیکنــد بلکــه وجــود بــه آن مــی
دهــد و بــه عبارتــی خداونــد زردآلــو را نمــی آفرینــد
بلکــه وجــود بــه آن مــی دهــد و ایــن یعنــی صراحــت
در اصالــت وجــود.
انسانــی کــه جســم و جســمانی اســت و از ســلول
تشــکیل شــده و وزن دارد و پیــر میشــود و....و
همــه ایــن خــواص جســمانی در آن هســت حتــی
ســلولهایش هــم بعــد دارد در حالــی کــه عقــل
ُبعــد و طــول و عــرض و عمــق و پیــری نــدارد .ایــن
از کجــا میآیــد؟ اندیشــه پیــر نمیشــود .وقتــی 4
میــز 4 ،گــردو و یــا  4چیــز روبــروی ماســت اینهــا از
بیــن میرونــد ولــی عــدد  4از بیــن نمــیرود بلکــه
باقــی میمانــد .آیــا عــدد  4از بیــن مــیرود؟ آیــا
عــدد در خــارج اســت یــا گردوهــا در جهــان خــارج
وجــود دارنــد؟ بــه عبارتــی،آیــا عــدد در جهــان
خــارج وجــود دارد یــا معــدود؟ و ســؤال دیگــر آنکــه
هــر عــددی معــدود دارد .آیــا مــا میتوانیــم عــدد
را بــدون معــدود داشــته باشــیم؟ هــر عــددی
معــدود دارد آیــا میشــود عــدد باشــد امــا
معــدود نباشــد؟ اینهــا از کجــا میآیــد؟
ســخت ســیم و ســخت چــوب
و ســخت پوســت از کجــا
میآیــد؟ ایــن صــدای زیبــا
از تــوی ســیم و چــوب

چطــور بیــرون میآیــد؟ ایــن اندیشــهها و لطائــف
فکــری چطــور از ایــن ســلولها بــدن و جســم انســان
درمــی آیــد؟ مســأله مهــم و اساســی همیــن اســت آیــا
انســان ظــرف اســت؟ یــا انســان یــک لــوح اســت؟
لــوح ســفیدی کــه افــکار او در آن نوشــته شــده اســت؟
میــر سـ ّـید شــریف جرجانــی کتابــی دارد کــه بــا ایــن
جملــه شــروع میشــود« :بــدان کــه آدمــی را قـ ّـوهای
ّ
اســت ّدراکــه کــه منقــش گــردد در وی صــور اشــیاء
چنانکــه در آیینــه»  .وی میگویــد :ذهــن بــه منزلــه
یــک آیینــه اســت و صــورت اشــیاء در قــوای ادراکــی
مــا منعکــس میشــود .ولــی آیینــه منفعــل اســت امــا
آیــا ذهــن آدمــی نیــز منفعــل اســت یــا فعــال؟ البتــه
کــه ذهــن فعــال اســت .آیینــه منفعــل اســت همــو کــه
در آن میافتــد را بیکــم وکاســت منعکــس میکنــد
و قــدرت تصــرف در آن را نــدارد .زشــت را زشــت و
زیبــا را زیبــا نشــان میدهــد .بــه عبارتــی ،همانــی کــه
هســت را همــان طــور نشــان میدهــد .آیــا ذهــن آیینــه
اســت؟ ذهــن فعــال اســت وقتــی چیــزی در ذهــن
وارد میشــود یعنــی وقتــی محســوس را دریافــت
میکنــد ه ـزار بــا بــر ســر آن مــی آورد .ذهــن آیینــه
نیســت .لــوح هــم نیســت .لــوح ســفید هــم نیســت.
عقــل را نمیتــوان بــه آیینــه تشــبیه کــرد .شــاید
بهتریــن تعریــف بــرای عقــل مجــرای عبــور باشــد.
حــاال اندیشــه از کجــا میآیــد؟ اندیشــهها از جایــی
میآینــد و اعمــال مــا را تحــت تأثیــر ق ـرار میدهنــد.
ایــن کــه از کجــا میآیــد مهــم اســت .ابنســینا در
ایــن زمینــه بــاب توحیــد برهانــی را بــاز کــرده اســت و
میگویــد از جهانــی میآیــد کــه جهــان مــا نیســت
عالــم بــر اســاس آگاهــی بــه وجــود آمــد یــا آگاهــی
در عالــم؟ پیدایــش عالــم بــا آگاهــی اســت .آگاهــی
عالــم را بــه وجــود مــیآورد امــا ایــن آگاهــی
کجاســت؟ مخــزن ایــن آگاهــی جهــان غیــب اســت.
علــم حــق تبــارک و تعالــی از عقــل کلــی و عقــل
مفــارق در میآیــد .حــال ایــن کــه کلــی چیســت؟
ً
بســیار اهمیــت دارد .مثــا میگوییــم انســان کلــی
اســت .انســان کلــی را برخــی فــرد منتشــر میفهمنــد.
حــال اگــر کســی بگویــد کلــی یعنــی انســان منتشــر
غلــط فاحــش اســت .علمــای اصــول مــا در ایــن
بــاره بســیار خــوب بحــث کردهانــد .ولــی
ابنســینا خــودش ایــن مســأله را خــوب
میفهمیــد .اگــر کســی کلــی را درک
کــرد فیلســوف اســت.

همایش بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

نسبت کالم و حکمت
دبیر علمی :دکتر سید محمود یوسف ثانی

همایــش «نســبت کالم و حکمــت» بــه مناســبت بزرگداشــت خواجــه نصیرالدیــن طوســی در دوم اســفند  ،96در مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران برگــزار شــد .ایــن مراســم پــس از تــاوت آیاتــی از قــرآن مجیــد و ســخنرانی افتتاحیــه
توســط دبیــر علمــی همایــش ،جنــاب آقــای دکتــر ســید محمــود یوســف ثانــی آغــاز بـهکار کــرد .ایشــان ضمــن خیرمقــدم
ســخنانی را در بــاب عنــوان همایــش و موضــوع «نســبت کالم و حکمــت» بیــان فرمودنــد.

دکتر سید محمود یوسف ثانی
استاد عبدالحسین خسروپناه			
حجتاالسالم و المسلمین سیدیداهلل یزدانپناه
دکتر حامد ناجی اصفهانی
			
دکتر حسین هوشنگی

سخنرانی افتتاحیه
نسبت کالم و حکمت
		
نسبت کالم و حکمت از منظر خواجه نصیرالدین طوسی
تفکر کالمی ـ حکمی ابن ابی جمهور
پیامدهای ادغام فلسفه و کالم از دیدگاه فلسفه

سخنرانی افتتاحیه
دکتر سید محمود یوسف ثانی (دبیر علمی)

بسـماهلل الرحمنالرحیــم .ایــن جلســه بــه مناســبت روز
خواجــه نصیرالدیــن طوســی منعقــد شــده .مؤسســه مــا
چنــد ســال اســت بــه ایــن مناســبت ،ســمیناری بــرای
بررســی و معرفــی شــخصیت و افــکار خواجــه نصیــر
طوســی اختصــاص میدهــد .در ســالهای گذشــته
موضوعــات ســخنرانی عمدتــ ًا دربــاره خــود خواجــه
نصیــر انتخــاب میشــد .امســال تــا حــدودی دامنــه
بحــث گســتردهتر در نظــر گرفتــه شــده و بــه مناســبت
نقــش خاصــی کــه خواجــه نصیــر در تقریــب فلســفه و
کالم و یــا بــه معنــای عامتــر ،حکمــت و کالم داشــت،
عنــوان ایــن همایــش «نســبت حکمــت و کالم» انتخــاب
شــده اســت تــا هــم افــکار و آراء خــود خواجـه نصیــر،
و هــم آراء کســانی کــه راه او را -بــه خصــوص در
عالــم تشــیع -ادامــه دادنــد و در جهــت ایــن تقریــب
کوشــیدند و نهایت ـ ًا بــه نتایــج بســیار نیکویــی در هــر
دو حــوزه حکمــت و کالم رســیدند ،بررســی شــود و
نتایــج ایــن آثــار دیــده شــود.
نقــش خواجــه در ایجــاد تعامــل و هماهنگــی میــان کالم
و فلســفه نقــش بیبدیلــی اســت .تأثیــر افــکار و آثــار
و مکتــب او منحصــر بــه متفکــران و دانشــمندان شــیعی
نبــوده ،بلکــه عمیقــ ًا و بــه نحــو مبســوط و گســترده،
آراء و افــکار علمــای اهــل ســنت را هــم تحــت تأثیــر
قــرار داد .شــیوه تفکــر خواجــه نصیــر ،کیفیــت کار او و
روش خــاص او در نــگارش کتابهــای کالمــی و آراء
کالمــی و تأســیس مکتــب کالمــی خاصــی کــه تــا حــد
زیــادی نتیجــه تالشهــای خــود اوســت ،متفکــران و
دانشــمندان و متکلمــان اهــل ســنت را هــم تحــت تأثیــر
قــرار داد .بســیاری از شــرحکنندگان و حاشیهنویســان
کتــاب خواجــه یعنــی تجریــد االعتقــاد از اهــل ســنت
هســتند و بســیاری از اهــل ســنت بــه ســبک و ســیاق
خــود خواجــه کتابهــای کالمــی خــود را تألیــف
کردنــد .البتــه در آن قســمتهایی کــه اختالفــات
خــاص عقیدتــی بــوده آنهــا عقایــد خــود را نگاشــتند
امــا ســبک ،روش و شــیوه کار او ،هــم در جهــان تشــیع
و هــم در جهــان تســنن بســیار موثــر واقــع شــد.
عظمــت ایــن کتــاب خــاص خواجــه یعنــی تجریــد

االعتقــاد بــه حــدی اســت کــه وقتــی بعضــی از
متفکــران اهــل ســنت ،مثــل تفتازانــی ،میخواهنــد
دربــاره ایــن کتابــی مطلبــی بگوینــد یــا داوری بکننــد،
بســیار بــا احتــرام دربــاره آن کتــاب و خواجــه صحبــت
میکننــد .تفتازانــی میگویــد خواجــه در تجریــد در
خصــوص مســألهای دربــاره ماهیــت رأیــی خــاف
شــرح اشــارات داده و ممکــن اســت ایــن ظــن را ایجــاد
کنــد کــه تجریــد االعتقــاد اثــر خواجــه نباشــد ،ولــی
ایــن کتــاب «مــع جاللــة قــدره أن لــن ینســب الــی غیــره»؛
یعنــی ایــن کتــاب بــه قــدری جلیلالقــدر و عظیــم
اســت کــه بــه غیــر آن جلیلالقــدر هــم قابــل انتســاب
نیســت .هــم عظمــت کتــاب را اقــرار میکنــد و هــم
عظمــت مؤلــف را؛ آن هــم کســی کــه هممســلک
بــا خواجــه نیســت .او هرجــا میخواهــد از خواجــه
صحبــت کنــد یــا بــه لفــظ حکیــم یــا بــه لفــظ حکیــم
محقــق از او یــاد میکنــد .ایــن تأثیــر و نقــش خواجــه
را نشــان مــی دهــد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن تأثیــر و نقــش خاصــی کــه
خواجــه داشــته امســال بنــا شــده تــا دربــاره «نســبت
کالم و حکمــت در مکتــب خواجــه نصیــر» صحبــت
شــود؛ اعــم از مقــداری کــه خــودش متکفــل ایــن معنــا
شــده ،و یــا کســانی کــه از روش و مکتــب فکــری او
اثــر پذیرفتنــد و بعــد از او ایــن روش را ادامــه دادنــد.
بنــا بــه برنامــهای کــه اعــام شــده ،اولیــن ســخنران
مــا جنــاب آقــای دکتــر خســروپناه ،ریاســت محتــرم
مؤسســه هســتند کــه از ایشــان تقاضــا میکنــم بــرای
ایــراد سخنرانیشــان تشــریف بیاورنــد.

نسبت کالم و حکمت
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی
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بســم اهلل الرحمــن الرحیم .الحمــد هلل رب العالمین
و صلــی اهلل علــی محمــد و آلــه الطاهریــن .آغــاز
ســخن ،ســالگرد ارتحــال بــی بــی دو عالــم،
فاطمــه زهــرا را تســلیت عــرض مینمایــم و
همچنیــن حادثــه ناگــواری کــه ملــت ایــران را
عــزادار کــرد و جمعــی از فرهیختــگان دار فانــی
را وداع کردنــد .امیــدوارم روح همــه آنهــا غریــق
رحمــت الهــی قــرار بگیــرد .تشــکر میکنــم از
عزیزانــی کــه ایــن جلســه را ترتیــب دادنــد .ایــن
جلســه از چنــد مــاه پیــش برنامهریــزی شــد،
پیرامــون موضــوع ،بحــث و گفتگوهــای فراوانــی

شــد ،و در نهایــت بــه ایــن جمعبنــدی کــه امــروز
محضــر شــما عرضــه میداریــم رســیدیم .از آقای
دکتــر یوســف ثانــی کــه زحمــت برنامهریــزی را
کشــیدند ،آقــای دکتــر جلیلیــان کــه در اجــرای
ایــن برنامــه نقــش موثــری داشــتند و ســایر
عزیزانــی کــه مشــارکت داشــتند ،خصوصــ ًا
معاونــت محتــرم پژوهشــی ،ســرکار خانــم دکتــر
اعوانــی و اســاتیدی کــه دعــوت مؤسســه را
پذیرفتنــد سپاســگزارم.
موضــوع بحــث بنــده همــان عنــوان همایــش،
«نســبت کالم و حکمــت» اســت .حکمــت در

اینجــا بــه معنــای فلســفه و عرفــان اســت .علــت
اینکــه اصطــاح کالم اســتفاده شــده ایــن اســت
کــه بحــث منحصــر بــه فلســفه نشــود و عرفــان
را هــم شــامل شــود .ابتــدا مقدمــه کوتاهــی
خدمتتــان عــرض میکنــم.

هانــری کربــن کــه ســالها در همیــن مؤسســه
مشــغول تحقیــق ،مطالعــه و افــاده بودنــد ،تاریــخ
تفکــر تشــیع را بــه چهــار دوره تقســیم میکننــد.
دوره اول ،دوره امامان شــیعه است از امیرالمؤمنین
تــا غیبــت کبــری (یعنــی اوایــل قــرن چهــارم).
دوره دوم از کلینــی شــروع میشــود تــا خواجــه
نصیرالدیــن طوســی-یعنی قــرن هفتــم -کــه دوره
تدویــن جوامــع حدیثــی و روایــی اســت .دوره
ســوم از خواجــه نصیرالدیــن طوســی شــروع
میشــود تــا صفویــه .او شــخصیتهایی مثــل
عالمــه ح ّلــی ،فخــر المحققیــن ،افضلالدیــن
کاشــانی ،ابــن عربــی ،نجمالدیــن کبــری و
شــاگردان او ،ســید حیــدر آملــی –قــرن هشــتم-
و ابــن ابــیجمهــور و ابنترکــه اصفهانــی را در
همیــن دوره ســوم قــرار میدهــد .و دوره چهــارم
از صفویــه تــا زمــان حاضــر اســت.
بحــث پیونــد کالم و حکمــت کــه موضــوع ایــن
نشســت اســت مربــوط بــه دوره ســوم و چهــارم
اســت .یعنــی مــا در دوره اول و دوم شــاهد ایــن
مقولــه نیســتیم ،مگــر در فضــای اهــل ســنت.
شــخصیتی مثــل غ ّزالــی در کتــاب المســتصفى في
علــم االصــول بــه یــک معنــا تعریــف فلســفه را به
علــم کالم داد و بــه نوعــی ،فلســفه را کالمی کرد.
امــا بایــد اعتــراف کنیــم کــه در تفکــر شــیعه ،بــا
خواجــه نصیرالدیــن طوســی (رضــوان اهلل تعالــی
علیــه) ایــن اتفــاق افتــاد.

پــس از ایــن مقدمــه ،مــن در بــاب پیونــد حکمت
و کالم چنــد فــرض مطــرح میکنــم و ســپس
بــا ایــن فرضهــا ســری بــه آثــار ایــن بــزرگان

میزنیــم تــا ببینیــم آیــا پیونــد کالم و حکمــت
ممکــن اســت یــا ممکــن نیســت ،محقــق
اســت یــا محقــق نیســت ،و مطلــوب اســت یــا
نامطلــوب .یعنــی بــر اســاس فرضهایــی کــه
عــرض میکنــم ســه پرســش مهــم داریــم.
فــرض اول ایــن اســت کــه بگوییــم مقصــود
از علــم کالم ،موضوعــات کالمــی اســت؛ مثــ ً
ا
موضوعــی مثــل مبــدأ ،ذات خداونــد تبــارک و
تعالــی ،صفــات خــدا ،علــم خــدا ،قــدرت خــدا،
حیــات خــدا ،و افعــال الهــی (از جملــه نبــوت،
امامــت و معــاد) .موضوعــات کالمــی را بگیریــم
و آنهــا را بــا کمــک مســائل فلســفی و عرفانــی،
یــا بــه تعبیــری ،مبانــی کالمــی و مبانــی فلســفی و
عرفانــی و حتــی روششناســی فلســفی و عرفانی،
مبیّــن و مدلّــل کنیــم .ایــن موضوعــات کالمــی در
دیســیپلین کالم ،مبیّــن و مدلّــل شــدهاند .مثــ ً
ا
شــیخ مفیــد بــه اثبــات خــدا یــا نبــوت پرداختــه،
یــا ســید مرتضــی یــا شــیخ طوســی موضوعــات
دیگــر کالمــی را مطــرح کردنــد .ایــن بــزرگان،
متکلمیــن روزگار بودنــد .مــا موضوعــات را
بگیریــم و بعــد بــه یــک فیلســوف بدهیــم و
بگوییــم شــما کــه فلســفه مشــاء ،اشــراق یــا
حکمــت متعالیــه را قبــول داریــد بــا مســائل
فلســفی یــا روششناســی ،ایــن موضوعــات
کالمــی را تبییــن کنیــد و شــرح دهیــد[ .یــا در
عرفــان بــه ابنعربــی بدهیــم ،یــا بــه طرفــداران
عرفــان نظــری] ایــن یــک فــرض اســت.
بــه نظــر مــن ایــن فــرض ،هــم ممکــن اســت،
هــم محقــق اســت و هــم مطلــوب .بــرای امــکان
آن ،همیــن کــه مــن نمونههایــی را در تاریــخ
تفکــر شــیعه مثــال بزنــم کافــی اســت .وقتــی
تحقــق ثابــت بشــود ،امــکان هــم ثابــت میشــود.
مطلــوب بــودن چطــور ثابــت میشــود؟ بــه ایــن
صــورت کــه بــه هــر حــال اگــر ایــن اتفــاق نیفتد
دیگــر دیســیپلینی بــه نــام فلســفه و عرفــان -بــه
شــکلی کــه داریــم -تحقــق پیــدا نمیکنــد و بــه
نوعــی فلســفه ناقــص خواهــد بــود .بــه تعبیــری،
فلســفه دیگــر الهیــات بالمعنــی االخــص نخواهــد
داشــت .البتــه بایــد در اینجــا اعــم را بــه معنــای
امــور عامــه بگیریــم ،چــون الهیــات بالمعنــی
االعــم گاهــی معنایــی دارد کــه اخــص هــم جــزو
آن اســت .اگــر فلســفه بــه ایــن شــیوهای کــه
عــرض کــردم نپــردازد ،یعنــی بــا روش فلســفی
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و مبانــیای کــه در امــور عامــه بحــث کــرده
اســت بــه مبــدأ و معــاد و نبــوت عامــه و امامــت
عامــه نیایــد ،آن وقــت الهیــات بالمعنــی االخــص
تعطیــل میشــود و بایــد بخــش قابــل توجهــی
از مباحــث الهیــات مشــاء و اشــراق و حکمــت
متعالیــه را حــذف کــرد .و بــه ایــن دلیــل کــه
فیلســوف «بایــد» بــه ایــن مقــوالت هــم بپــردازد
از آن جهــت کــه فیلســوف اســت ،کار مطلوبــی
اســت.
در اینجــا میخواهــم بــه ایــن اشــکال هــم
جــواب بدهــم .بعضــی افــراد میگوینــد ایــن
فلســفه نیســت؛ کالم اســت .یعنــی کاری کــه
مالصــدرا ،ابنســینا یــا شــیخ اشــراق انجــام
دادهانــد و بــه اثبــات وجــود خــدا یــا نبــوت
یــا امامــت عامــه پرداختهانــد یــک کار کالمــی
اســت .ایــن افــراد متوجــه نیســتند کــه
علــم کالم ایــن نیســت! آنهــا تصــور
کردنــد اگــر یــک فیلســوف بــه اثبــات
خــدا بپــردازد میشــود متکلــم ،و
حتمــ ًا بایــد بــه انــکار خــدا بپــردازد
تــا بشــود فیلســوف .در حالــی کــه
فیلســوف کســی اســت کــه ابتــدا مبانــی
فلســفی خــود را بــا روش عقلــی حــل
کــرده –مثــ ً
ا بحــث وجــود ،ماهیــت،
عــدم ،علیــت ،ســنخیت و غیــره -ســپس بــا آن
مبانــی بــه مســأله خــدا یــا نبــوت یــا امامــت
پرداختــه اســت .از قضــا اگــر بــا ایــن روش،
مســأله نبــوت و امامــت و معــاد را حــل کــرد
و بــه نتیج ـهای رســید کــه بــا ظواهــر دینــی در
تعــارض باشــد ،ظواهــر دینــی را تأویــل میبــرد.
یعنــی ظاهــر آیــه و روایــت را طــوری تبییــن
میکنــد و توضیــح میدهــد کــه بــا مبانــی او
ســازگار باشــد .در حالــی کــه متکلــم اصــل را
بــر نقــل میگــذارد .ظاهــر نقــل را میگیــرد و
ســپس تــاش میکنــد بــرای اثبــات آن ظاهــری
کــه اســتفاده کــرده برهــان بیــاورد .از ظاهــر
روایــات بــر میآیــد کــه مجــرد فقــط خداســت
و موجــودات ماســوی اهلل همــه مادیانــد .ســپس
متکلــم تــاش میکنــد تــا آن را تبییــن و اثبــات
کنــد .ولــی فیلســوف از مبانــی و هستیشناســی
شــروع میکنــد و ثابــت میکنــد عوالمــی
هســت -عالــم مجــردات هســت ،مجــردات تــام
هســت ،عالــم مثــال هســت ،عالــم مــاده هســت-

بعــد بــه ســراغ نصــوص دینــی مــیرود و بــر
اســاس آن مبانــی ،نصــوص دینــی را تفســیر و
تبییــن میکنــد.
بنابرایــن اگــر مقصــود مــا از پیونــد کالم و
حکمــت (یعنــی فلســفه و عرفــان) ایــن باشــد
کــه موضوعــات کالمــی مثــل خــدا و پیغمبــر
و امامــت را بگیریــم و بعــد بــا مســائل و روش
فلســفی آنهــا را تبییــن ،اثبــات و توجیــه –توجیــه
بــه معنــای معرفتشــناختی -کنیــم ،در آن
صــورت ،هــم ممکــن اســت ،هــم تحقــق دارد
و هــم مطلــوب اســت .اص ـ ً
ا اگــر کار فیلســوف
ایــن نباشــد بخشــی از فلســفهاش تعطیــل اســت،
یــا بخشــی از عرفــان عــارف تعطیــل میشــود.
اجــازه بدهیــد بــرای اینکــه تحقــق ایــن را نشــان
بدهــم چنــد مثــال بیــاورم .بــرای مثــال خواجــه
نصیرالدیــن طوســی (رضــوان اهلل
تعالــی علیــه) بــرای اثبــات واجــب
تعالــی بــه اســتحاله دور و تسلســل بــه
صراحــت ،و بــه طــور ضمنــی بــه اصل
علیــت تمســک کــرده اســت .یعنــی
مباحثــی کــه در امــور عامــه تجریــد
و جواهــر و اعــراض تجریــد -کــه دو
مقصــد اول تجریــد العقایــد هســتند -را
در جــای خــودش بحــث کــرده ،بعــد
از آنهــا بــرای اثبــات بــاری تعالــی اســتفاده کــرده.
میگویــد «الموجــود إن کان واجبــا فهــو المطلــوب ،و
إال اســتلزمه الســتحالة الــدور و التسلســل»؛ وجــود یــا
واجــب اســت کــه در ایــن صــورت واجــب الوجــود
ثابــت مــی شــود ،یــا ممکنالوجــود اســت کــه
چــون دور و تسلســل محــال اســت حتمـ ًا منتهــی
میشــود بــه واجــب تعالــی .اســتحاله دور و
تسلســل را در امــور عامــه بحــث کــرده و از آن
اســتفاده میکنــد بــرای اثبــات بــاری تعالــی.
مثــال دوم ،بحــث اراده اســت .در بحــث اراده
خواجــه نصیرالدیــن طوســی (رضــوان اهلل تعالــی
علیــه) میفرمایــد «و لیســت زائــدة علــی الداعــی و
اال لــزم التسلســل او تعــدد القدمــاء»؛ اراده زائــد بــر
داعــی بــر فعــل نیســت .اینطــور نیســت کــه
یــک صفتــی بــه نــام اراده باشــد و یــک صفــت
بــه نــام داعــی .چــون اشــاعره معتقــد بــه زیــادت
اراده بــا انگیــزه بودنــد .او میگویــد ایــن دو از
هــم جــدا نیســتند ،زائــد بــر داعــی نیســت ،واال
تسلســل یــا تعــدد قدمــا الزم میآیــد .ابطــال

تسلســل را کجــا بحــث کــرده؟ در امــور عامــه.
بنابرایــن عمــ ً
ا ایــن کار اتفــاق افتــاده اســت.
مــن در کتــاب کالم جدیــد خــودم کــه حــدود
بیســت ســال پیــش چــاپ شــد از آن بــه کالم
فلســفی تعبیــر کــردم .یعنــی موضوعــات کالمــی
را بــا مبانــی فلســفی اثبــات کــرده .کالم ،فلســفی
اســت؛ بــر خــاف کاری کــه غزالــی کــرد .غزالــی
فلســفه را کالمــی کــرد .یعنــی مســائل فلســفه را
بــا توجــه بــه مباحــث کالمــی تبییــن و توجیــه
کــرد.
امــا آیــا جنــاب خواجــه نصیــر در سراســر مقصــد
ســوم ،چهــارم ،پنجــم و ششــم تجریــد از فلســفه
کمــک گرفتــه؟ خیــر .در بعضــی مــوارد میبینیــم
از مبانــی متکلمیــن اســتفاده میکنــد .مثـ ً
ا جنــاب
خواجــه نصیرالدیــن طوســی در بحــث افعــال
الهــی ،نبــوت و امامــت از حســن و
قبــح عقلــی اســتفاده میکنــد [متکلمیــن
معتقــد بــه حســن و قبــح ذاتــی و
عقلیانــد] .جنــاب ابنســینا حســن و
قبــح را جــزو مشــهورات معرفــی کرده.
از قضــا مــا در فلســفه بحــث قابــل
توجهــی در بــاب حســن و قبــح نداریم،
و ایــن از مبانــی متکلمین اســت .جناب
خواجــه نصیرالدیــن طوســی در مقصــد
ســوم کــه بحــث توحیــد و صفــات و افعــال الهی
اســت میگویــد «الفعــل المتصــف بالزائــد إمــا
حســن أو قبيــح» یعنــی از حســن و قبــح اســتفاده
کــرده .بعــد میگویــد «و الحســن أربعــة و همــا
عقليــان للعلــم بحســن اإلحســان و قبــح الظلــم
عــن غيــر شــرع» .یعنــی حســن و قبــح ذاتــی و
عقلــی اســت؛ شــرعی نیســت ،مبنــای عقلــی دارد.
اینجــا از یــک مبنــای کالمــی اســتفاده میکنــد.
یــا مثـ ً
ا در بحــث بعثــت انبیــاء از قاعــده لطــف
اســتفاده کــرده اســت .در فلســفه مــا چیــزی بــه
نــام قاعــده لطــف نداریــم .او در اینجــا هــم از
یــک قاعــده و مبنــای کلمــی اســتفاده کــرده
اســت« .البعثــه حســنه الشــتمالها علــی فوائــد» و
در انتهــا میگویــد «فیحصــل اللطــف للمکلــف».
آیــا متکلــم میتوانــد موضوعــات کالمــی را
بگیــرد ،امــا بــا مبانــی فلســفی اثبــات کنــد؟ بلــه.
خواجــه نصیــر ایــن کار را کــرده و لــذا کالم او
کالم فلســفی اســت .حــاال در مــورد عرفــان هــم
بگویــم .آیــا یــک عــارف میتوانــد موضوعــات

کالمــی را بگیــرد و بــا مبانــی و روش عرفانــی
فلســفی بــه اثبــات و تبییــن آن بپــردازد؟ بلــه.
همیــن کار را ســید حیــدر آملــی انجــام داده.
ســید حیــدر آملــی در هــر ســه کتــاب خــود،
یعنــی جامعاالســرار و منبعاالنــوار و همچنیــن
در الـــمقدمات مــن کتــاب نــص النصــوص و
نیــز در اســرار الشــریعه ،ایــن کار را انجــام داده
اســت .ایشــان مثــ ً
ا وقتــی در اســرار الشــریعه
میخواهــد بــه تبییــن عرفانــی نبــوت بپــردازد
میگویــد «اهــل شــریعت (متکلمیــن) نبــوت را
یــک قــرارداد الهــی و تربیــت ربانــی میداننــد
کــه بــا انبیــاء و اولیــاء جهــت تکمیــل خودشــان
و جامعــه منعقــد شــده اســت» .یعنــی ارتبــاط
بیــن خالــق و خلــق را بــرای نبــوت تبییــن
میکنــد .ولــی وقتــی میخواهــد بیــان اهــل
حقیقــت (عرفــا) را توضیــحدهــد،
همــان موضــوع کالمــی کــه نبــوت
اســت را میگیــرد ،و بــر اســاس
مراتــب ســهگانه شــریعت و طریقــت
و حقیقــت ،نبــوت را تبییــن میکنــد.
یــک فیلســوف وقتــی میخواهــد
پیامبــری را توضیــح بدهــد از عقــول
اربعــه اســتفاده میکنــد و میگویــد
عقــل بالفعــلِ پیغمبــر بــه عقــل
مســتفاد تبدیــل شــده و عقــل مســتفاد بــا عقــل
فعــال (جبرئیــل) پیونــد پیــدا میکنــد و حقایــق
را از جبرئیــل میگیــرد .یعنــی یــک فیلســوف
بــا ادبیــات فلســفی ،نبــوت را تبییــن میکنــد.
امــا عــارف وقتــی میخواهــد نبــوت را تبییــن
کنــد ،بــا اســماء و صفــات الهــی ،و بــا شــریعت
و طریقــت و حقیقــت تبییــن میکنــد .پــس ایــن
شــدنی اســت ،امــکان هــم دارد ،و تحقــق هــم
پیــدا کــرده اســت.
شــبیه همیــن کار را جنــاب محمــد بــن علــی
بــن ابراهیــم بــن ابــیجمهــور احســائی انجــام
داده اســت .میگوینــد احســائی یــک فقیــه،
محــدث ،متکلــم ،عــارف امامیالمذهــب اســت.
چــرا ایــن قیــود را بــه او میدهنــد؟ بــرای
اینکــه ایــن متفکــ ِر قــرن نهــم و اوائــل قــرن
دهــم میخواهــد بــه نحــوی پیونــد بیــن کالم
و فلســفه و کالم و عرفــان ایجــاد کنــد .یعنــی
میخواهــد ادعــای کالمــی را بــا دالیــلاش در
کنــار ادعــای فالســفه بــا دالیــلاش بگــذارد؟

131

132

خیــر .عمدتــ ًا موضوعــات کالمــی را گرفتــه و
بعــد بــا اشــاره بــه روش کالمــی ،اســتفاده از
روش فلســفی و عرفانــی ،آنهــا را تبییــن کــرده
اســت .نهایتــ ًا ایشــان روش حکیمــان ،عارفــان
و صوفیــان را بــر متکلمــان ترجیــح میدهــد.
در جلــد پنجــم کتــاب مجلــی م ـراة المنجــی فــی
الــکالم و الحکمتیــن و التصــوف کــه از مهمتریــن
کتــب ایشــان اســت میگویــد «پــس از جســتجو
در احــوال علمــای راســخون و اهــل ســلوک ،از
حکیمــان و صوفیــان ســابق دریافت ـهام کــه راه و
روش و مقصدشــان یکــی بــوده اســت .ایشــان
را راهنمــای خــود قــرار دادم و بــا راهنمایــی
آنــان در ایــن لغزشــگاهها گام برداشــتم و در
گشــودن درهــای بســته قــدم بــر جــای پــای
ایشــان گذاشــتم» .حتــی در جایــی دقیقـ ًا تصریح
میکنــد کــه روش متکلمــان راه بــه جایــی
نمیبــرد .مثــ ً
ا ایشــان در یکــی از مباحثشــان
در همیــن مجلــی میگویــد «موضــوع علــم
کالم و موضــوع فلســفه و موضــوع عرفــان یکــی
اســت .موضــوع هــر ســه علــم ،معرفــتالحــق
اســت امــا روشهــا فــرق دارد .روش متکلــم
دالیــل قطعــی و شــواهد نقلــی اســت ،روش
حکیــم براهیــن قیاســی اســت ،و روش عــارف
شــهود و ذوق اســت» .بعــد میگویــد «روش
فالســفه و متکلمــان عقیمانــد و بــه غایــت و
هدفشــان نمیرســند» .بنابرایــن روش عــارف
را ترجیــح میدهــد .مــن از توضیحــی کــه
دادم میخواهــم وارد فــرض دوم شــوم .پــس
فــرض اول ایــن بــود کــه موضوعــات را از علــم
کالم بگیریــم ،آنــگاه فیلســوف بــا مبانــی و روش
خــودش و عــارف بــا مبانــی و روش خــودش ،به
تبییــن و اثبــات ایــن موضوعــات بپــردازد .ایــن
هــم ممکــن اســت ،هــم محقــق اســت و هــم
مطلــوب.
فــرض دوم ایــن اســت کــه مجموعــه دیســیپلین
کالم -موضوعــی کــه متکلــم مطــرح کــرده و
تبییــن و روشــی کــه بــرای اثبــات ادعــا داشــته-
را بــا مجموعــه دیســیپلین عــارف و فیلســوف
پیونــد بزنیــم .یعنــی نــه تنهــا موضوعــات را
بگیریــم ،بلکــه حتــی مدعیــات ،تبیینهــا و
اســتدالالت را بــه هــم پیونــد بزنیــم و بــا هــم
آشــتی دهیــم .آیــا ایــن میشــود؟ امــکان نــدارد.
ممکــن نیســت ،محقــق نیســت ،و قطعــا مطلــوب

هــم نخواهــد بــود .بــه ایــن دلیــل کــه هــر کــدام،
مبانــی خــاص خــود را دارنــد .متکلــم قائــل بــه
تبایــن خالــق و مخلــوق اســت ،فیلســوف قائــل
بــه ســنخیت خالــق و مخلــوق اســت ،عــارف
قائــل بــه تجلــی مظاهــر اســت .نظریــه خلــق،
نظریــه صــدور و نظریــه تجلــی بــر ســر یــک
ســفره نمینشــینند .متکلــم قائــل بــه حــدوث
زمانــی عالــم اســت ،فیلســوف قائــل بــه حــدوث
ذاتــی اســت ،و تبییــن عــارف از حــدوث هــم بــا
تبیینــی کــه فیلســوف میکنــد متفــاوت اســت.
لــذا پیونــد فلســفه ،کالم و عرفــان امکانپذیــر
نیســت .حتــی فلســفه و عرفــان را هــم نمیشــود
بــا هــم پیونــد زد .ممکــن اســت کســی بگویــد
پــس حکمــت متعالیــه چــه کار کــرده؟ حکمــت
متعالیــه مدعیــات عرفایــی ماننــد ابنعربــی را
گرفتــه و بــا روش عقلــی اثبــات کــرده .بــرای
حرکــت جوهــری کــه عرفــا گفتنــد  9برهــان
آورده .بــرای وحــدت وجــود یــک برهــان ذکــر
کــرده .یعنــی کار مالصــدرا ایــن بــود کــه ادعــای
عرفــا را اوالً نظاممنــد و ثانیـ ًا مدلّــل کــرد .عرفــا،
قبــل از او حرفهــای خــود را مبیّــن میکردنــد
امــا مدلّــل نمیکردنــد .مگــر اســتثنائ ًا ابــنترکــه
یــا ســید حیــدر برهانــی بــر وحــدت وجــود
بیــاورد .اینکــه بــرای کل نظــام عرفــان نظــری
اســتدالل بیاورنــد کار مالصــدرا بــود .امــا آیــا
مالصــدرا کالم را عینـ ًا در فلســفه آورده ؟ امــکان
نــدارد .چطــور میشــود ادعــای متکلــم –متکلــم
خالــص -را بــا فیلســوف و عــارف جمــع کــرد؟
ایــن امکانپذیــر نیســت .دوســتان در مــورد
ابــن ابــی جمهــور مســتقل صحبــت میکننــد.
ن ابــی جمهــور بیــن
امــا اگــر هــم گفتــهشــود ابـ 
اشــاعره و معتزلــه ،یــا بیــن فلســفه و عرفــان و
کالم جمــع کــرده ،ادعــای باطلــی اســت .ایــن
امــکان نــدارد .خیلــی از اوقــات -مثـ ً
ا در بحــث
جبــر و اختیــار -جمــع نمیشــوند .او ایــن کار
را نکــرده ،بلکــه عمدت ـ ًا موضوعــات را گرفتنــد.
ابــن ابــی جمهــور در واقــع یــک متکلــم عرفانــی
اســت .یعنــی موضوعــات کالمــی را گرفتــه و
بــا روش عرفانــی بــه اثبــات آن پرداختــه .مــن
مجلــی را از ابتــدا تــا انتهــا مطالعــه کــردم و
ایــن را فهمیــدم .اینکــه بگوییــم میخواهــد
دیســیپلینها را بــا هــم جمــع کنــد بــه نظــرم
امکانپذیــر نیســت و ایــن اتفــاق هــم نیفتــاده.

خــود ایشــان هــم در نهایــت روش عرفانــی را
بــر روشهــای دیگــر ترجیــح میدهــد.
حاصــل عــرض مــن ایــن اســت کــه مــا وقتــی
از پیونــد کالم و حکمــت صحبــت میکنیــم
اگــر مقصــود ایــن اســت کــه دیســیپلین کالم
را بــا دیســیپلین عرفــان و فلســفه پیونــد بزنیــم،
ایــن پیونــد نشــاید .چــون در خیلــی مــوارد بــا
هــم تعــارض دارنــد .البتــه اگــر مــا از تعلقمــان
بــه فلســفه یــا عرفــان یــا کالم بیــرون بیاییــم
و درجــه دو نــگاه کنیــم میبینیــم هرکــدام
از عرفــا و فالســفه و متکلمیــن در خصــوص
یــک موضــوع ،نســبت بــه یــک ســاحتی از آن
موضــوع نظــر دادهانــد .نمیخواهــم بگویــم
همــه مسائلشــان همیــن اســت ،امــا گاهــی
ایــن اتفــاق میافتــد .مثـ ً
ا مــن در بحــث نبــوت
میتوانــم ایــن ادعــا را بکنــم .بــه نظــر مــن
تبییــن عرفــا و فالســفه و متکلمیــن از نبــوت
بــا هــم معــارض نیســتند .متکلــم یــک ســاحت
از نبــوت را توضیــح میدهــد ،فیلســوف یــک
ســاحت دیگــر ،و عــارف یــک ســاحت دیگــر.
اینهــا بــا هــم ناســازگار نیســتند .امــا وقتــی ایــن
ســه بزرگــوار در خصــوص نســبت خلــق و
حــق توضیــح میدهنــد بــا هــم تعــارض دارنــد.
پــس اگــر بخواهیــم از پیونــد ســخن بگوییــم و
مقصــود ایــن باشــد کــه ســه دیســیپلین بــا هــم
یکــی شــود ایــن امــکان نــدارد .و همانطــور کــه
گفتــم امــکان نــدارد فلســفه و عرفــان هــم بــا هم
جمــع شــوند .حکمــت متعالیــه کام ـ ً
ا متفــاوت
اســت .حکمــت متعالیــه در واقــع همــان عرفــان
نظــری ابنعربــی اســت کــه مدلــل شــده اســت.
اشــکالی نــدارد کــه اســم آن را حکمــت متعالیــه
بگذاریــم چــون در آنجــا جمــع شــده اســت .امــا
حکمــت مشــاء بــا عرفــان خیلــی اختــاف دارد
و قابــل جمــع نیســتند .ممکــن اســت در بعضــی
از توضیحــات هــر کــدام بــه یک ســاحت اشــاره
کننــد ولــی در مــواردی بــا هــم تعــارض دارنــد.
امــا اگــر مقصــود ایــن باشــد کــه مــا موضوعــات
کالمــی را بگیریــم و بــه فیلســوف یــا عــارف
بدهیــم ،و ســپس فیلســوف و عــارف بــا بیــان و
روش خــودش بــه آن بپــردازد ،ایــن هــم ممکــن
اســت ،هــم محقــق اســت و در تاریــخ تفکــر
شــیعه اتفــاق افتــاده اســت ،و هــم مطلــوب
اســت و غیــر از ایــن امکانپذیــر نیســت .ایــن

غیــر از ایــن اســت کــه بگوییــم کار عــارف یــا
فیلســوف کار کالمــی اســت .نــه! متدولــوژی
اینهــا کام ـ ً
ا متفــاوت اســت.

دکتــر یوســف ثانــی :خیلــی متشــکرم از
جنــاب آقــای دکتــر خســروپناه .مــن چنــد
نکتــه در مــورد فرمایشــات ایشــان عــرض
میکنــم .هــر علمــی وقتــی میخواهــد بــا
علــم دیگــر پیونــد داشــته باشــد یعنــی بایــد
ً
موضوع ـ ًا ،مســألة و بــه لحــاظ مبــادی بــا هــم
یکــی شــوند .در مــورد کالم ،فلســفه و عرفــان
هــم خیلــی نامعقــول اســت و شــدنی نیســت
کــه ایــن علــوم مختلــف -کــه تمایزشــان یــا
بــه موضوعشــان اســت یــا بــه روششــان و
یــا بــه غایتشــان -یــک علــم شــوند .ایشــان
هــم گفتنــد شــدنی نیســت و تنهــا بــه ایــن معنــا
شــدنی دانســتند کــه موضوعــات یــا مســائلی
از علــم کالم بــه روش فلســفی یــا بــه روش
عرفانــی اثبــات شــود .در آن صــورت ممکــن
اســت بــه نحــوی پیونــدی بیــن علمــی کــه
موضــوع را داده و علمــی کــه روش را داده
ایجــاد شــود .و مثالهایــی را هــم مطــرح
کردنــد.
ً
البتــه مــن نمیدانــم کــه مث ـا اگــر مــا بگوییــم
ســید حیــدر موضوعاتــی از علــم کالم –مثــل
نبــوت -را اخــذ کــرده و تحــت عنوان شــریعت
و طریقــت و حقیقــت بحثهایــی دربــاره آنهــا
مطــرح کــرده آیــا بــه همیــن معناســت کــه
موضوعــی را از علــم کالم گرفتــه و آنهــا را بــه
روش عرفانــی اثبــات کــرده؟ بــه عبــارت دیگر،
آیــا اســتفاده از برخــی اصطالحــات عرفانــی
در ضمــنِ بحــث دربــاره بعضــی موضوعــات
کالمــی ،بــه معنــای اســتفاده از عرفــان در اثبات
کالم اســت؟ چــون اگــر مدعــی باشــیم کــه
روش عرفــا شــهود اســت ،بایــد بگوییــم اگــر
آن موضوعــات را اینهــا شــهودا ً درک کردنــد آن
وقــت میشــود عرفانــی.
نکتــه دیگــر هــم ایــن اســت کــه مکــررا ً گفتــه
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شــده ابنســینا منکــر حســن و قبــح عقلــی
اســت و درســت هــم هســت .ایشــان در آثــار
مختلــف خــود خیلــی بــر ایــن معنــا اصــرار
دارد کــه مــا اگــر از همــه تربیتهــا و تلقینهــا
و القاهــا تخلیــه شــویم نمیتوانیــم بــه حســن
عــدل یــا قبــح ظلــم حکــم کنیــم .خیلــی عجیب
اســت کــه ابنســینا حســن و قبــح را مطلقـ ًا بــه
لحــاظ عقلــی قابــل اثبــات ندانــد و بگویــد اینها
تأثیــر فرهنــگ و تربیــت و غیــره اســت .مثــل
همیــن کتابــی کــه بنــده اخیــرا ً تصحیــح کــردم،
در اینجــا یــک «ا ِ ّل» وارد میکنــد و میگویــد

ی عرضــه
توجــه بــه آن رســالهها یــک تئــور 
کــرد یــا نــه.
نکتــه آخــر هــم ایــن اســت کــه فرمودنــد
مالصــدرا همــه مســائل عرفــان را اســتداللی
کــرد ،گمــان میکنــم منظورتــان امهــات
مســائل بــوده باشــد.
دکتــر خســروپناه :اصــول عرفــان نظــری
ابنعربــی را مدلــل کــرد .بــه نظــر مــن همــه
اصــول را (چــون فروعــی هــم دارد) مدلــل
کــرده.

« ّ
ال بــه آن روشــی کــه افالطــون در فالن رســاله
از آن بحــث کــرده» و تفصیــل هــم نمیدهــد
کــه منظــورش چیســت .او در یــک جــای دیگــر
از آثــار هــم ایــن کار را کــرده اســت کــه بــا
اســتفاده از روشــی کــه در بعضــی از رســائل
افالطــون دربــاره مســائل اخالقــی بحــث
شــده ،ضروریــات علــم اخــاق را قابــل اثبــات
میدانــد ،امــا توضیــح نمیدهــد .کســانی کــه
در ایــن زمینــه ذیعالقــه هســتند میتواننــد
مراجعــه کننــد و ببیننــد نظــر شــیخ چــه بــوده
و آیــا میشــود از قِبَــل او بــرای ایــن معنــا بــا

مــن دربــاره نکتــه اول شــما ایــن را عــرض
بکنــم کــه اینکــه موضوعــات را از کالم گرفتنــد
ممکــن اســت بگوییــد عــارف شــهود کــرده،
یــک ســؤال از دکتــر یوســف ثانــی بپرســم.
چطــور شــهود عــارف شــیعه موضوعــات
شــیعی اســت و عــارف ســنی ،ســنی و هنــدو،
هندویــی اســت .معلــوم میشــود آن عــارف در
فضــای فرهنــگ شــیعی کــه زیســت کــرده آن
موضوعــات را دارد .طبیعتــ ًا دانــش کالم هــم
یکــی از آن بخشهــای فضــای فرهنــگ شــیعی
اســت کــه از آن تأثیــر پذیرفتــه اســت.

نسبت کالم و حکمت
از منظر

خواجه نصیرالدین طوسی
حجتاالسالم و المسلمین سیدیداهلل یزدانپناه

عضو مجمع عالی حکمت و مدیرگروه عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی

اعــوذ بــاهلل مــن الشــیطان الرجیــم .بســم اهلل الرحمن
الرحمیــن .و الحمــد هلل رب العالمیــن و صلــی اهلل
علــی محمــد و آلــه الطاهریــن .بنــده در آغــاز بایــد
تشــکر کنــم از ســروران محترمــی کــه ایــن جلســه
را برپــا کردنــد .ایــن جلســات ،مفاخــر علمــی ایــن
مــرز و بــوم را بــه همــگان میشناســانند و از
طرفــی باعــث میشــود مــا در ســنت خــود بیــش
از پیــش تأمــل نماییــم .همچنیــن تشــکر میکنــم
از جنــاب اســتاد خســروپناه کــه بحــث پیشــین را
ارائــه دادنــد و زمینــه و فضــای بحــث مشــخص
شــد :نســبت کالم و حکمــت (حکمــت بــه معنایــی

کــه هــم شــامل فلســفه بشــود و هــم عرفــان).
موضــوع بحثــی کــه بنــده بایــد خدمــت ســروران
عرضــه بــدارم نســبت کالم و حکمــت در کار
خواجــه نصیــر اســت .خواجــه نصیــر انصافــ ًا
شــخصیت برجســتهای اســت و کارهایــی انجــام
داده کــه جــا دارد واقعـ ًا در ایــن زمینــه تأمــل شــود.
ولــی اجــازه دهیــد پیــش از اینکــه در بــاب کار
خواجــه نصیــر طوســی در نســبت کالم و حکمــت
بحــث خــود را شــروع کنــم ،یــک پیشــینه هــم
عرضــه بــدارم کــه بــه بحــث مــا کمــک کنــد.
میدانیــد کــه روش کالمــی بــرای خــود مباحثــی
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داشــت و در دوره بوعلــی ســینا و حتــی پیــش از
او بــه نتایجــی رســید .حتمـ ًا در کار جنــاب بوعلــی
ســینا دیدهایــد کــه در ایــن زمینــه مناقشــههایی
نســبت بــه اندیشــههای کالمــی دارد کــه در
اشــارات هــم منعکــس شــده اســت .از آن ســو
هــم طبیعتــ ًا ایراداتــی وارد میشــد؛ بــه عنــوان
مثــال از ســوی غزالــی ،کــه شــخصیت کالمــی
واقع ـ ًا برجســتهای اســت و جــزو اســاتید برجســته
ی نفــس
کالم بــود .غزالــیِ متقــدم در فضــای کالمـ 
میکشــید کــه بــا فلســفه ســازگار نبــود و شــروع
بــه نقــد فالســفه کــرد .ایــن نقدهــا در تهافــت
الفالســفه کامــ ً
ا مشــخص میشــود .از میــان
بیســت اشــکالی کــه او مطــرح میکنــد در ســه
اشــکال حکــم بــر تکفیــر فالســفه هــم داد .او بــا
ســبک تکفیــر ویــژهای کــه انجــام داد مســأله را
خیلــی حســاس کــرد .البتــه پیــش از او هــم ایــن
مســأله بــود ،امــا غزالــی شــخصیت برجســتهای
بــود (و طبیعتــ ًا کار او تأثیــر بیشــتری گذاشــت).
ناگفتــه نمانــد کــه برخــی از اشــکاالتی کــه او مطرح
کــرده بــود در غزالــیِ متأخــر -کــه عــارف شــد-
آهســته آهســته تغییــر کــرد و تبدیــل بــه همــان
اندیشــههای بوعلــی ســینا شــد .برخــی از ایــن
مــوارد را دیــدهام و بــرای خــود مــن شــگفتآور
بــود .ایشــان در معــاد جســمانی بوعلــی را تکفیــر
کــرده بــود .ایشــان ابتــدا از یــک اثــر از آثــار جنــاب
بوعلــی در بحــث معــاد جســمانی اســتفاده میکــرد
و طبــق آن ایــراد میگرفــت .ولــی بعدهــا دیــد
در اشــارات ،شــفا و جاهــای دیگــر ،بوعلــی بیانــی
دارد در بــاب معــاد جســمانی کــه میفرمایــد مــن
برهانــی بــرای آن نــدارم ولــی اگــر بخواهــد باشــد
بایــد علیالقاعــده اینگونــه باشــد .بعدهــا در کار
غزالــیِ متأخــر –غزالــیِ عــارف -هــم میبینیــم کــه
همیــن تأثــر وجــود دارد.
غزالــی تأثّــر جــدی مهمــی از فلســفه و ســنت
فلســفی گرفتــه کــه بایــد آن را متذکــر شــد .ســنت
کالمــی ســنت جدلــی بــود؛ روش برهانــی نبــود.
بعدهــا کــه ایشــان غزالــیِ عــارف شــد ،در کتــاب
المنقــذ مــن الضــال تقریب ـ ًا یــک مهــر ابطــال بــر
روی کالم پیشــین خــود کشــید .در آنجــا تعبیــر
میکنــد کــه کالم پیشــین تمامــ ًا جدلــی اســت،
و روش برهانــی را میپذیــرد .کتــاب القســطاس
المســتقیم او حتــی بــا آیــات قــرآن تطبیــق
میکنــد .مــن معتقــدم ایــن یــک بــرد مهــم بــرای

فیلســوفان اســت .بــه تعبیــر دیگــر میپذیــرد کــه
روش برهانــی حــق اســت و هویــت روش جدلــی
بــه گونـهای اســت کــه نمیتــوان بــه واقــع رســید.
همیــن مقــدار هــم خیلــی بــا ارزش بــود ،ولــی
در عیــن حــال برخــی از ایرادهــای او بــر فلســفه
همچنــان باقــی مانــده .در فضــای عرفانــی کــه
پیــش از او بــوده ،بیشــتر از قــوت القلــوب اســتفاده
میشــد.
مــن معتقــدم پیــش از غزالــی ،اســتاد اوســت کــه
میخواهــد در فضــای کالمــی بــا فلســفه درگیــر
شــود .مــن درگیــری بــا فلســفه را امــر میمونــی
میدانــم ،زیــرا همچنــان کــه در مــورد غزالــی
اشــاره کــردم ،درگیــری بــا فلســفه ،آنــان را بــه
اذعــان برخــی مســائل کشــانده اســت[ .در میــان
شــخصیتهای کالمــی کــه نقــدی بــر فســلفه
دارنــد ابوالبــرکات بغــدادی هــم هســت کــه در
حــال حاضــر نمیخواهــم بــه او بپــردازم] .در
ایــن عصــر شــخصیت دیگــری داریــم بــه نــام
شهرســتانی .غزالــی متوفــی ســال  505اســت و
شهرســتانی متولــد  548یــا  549یــا نیمــه دوم قــرن
ششــم .ایشــان کتابــی مینویســد در رد فالســفه
بــه اســم مصارعــة الفالســفه .ایــن کتــاب هــم
نقــدی اســت بــر فالســفه از موضــع کالم کــه بعــدا ً
خواجــه پاســخ او را بــه ایــن ایــرادات میدهــد.
البتــه بایــد اذعــان کــرد ایرادهــای او خیلــی هــم
جــدی نیســت.
تــا میرســیم بــه فخــر رازی .فخــر رازی متوفــی
 606اســت .او شــخصیت متکلمــی اســت کــه
حوصلــه کــرد و تمــام متنهــای فیلســوفان و بــه
ویــژه بوعلــی را خوانــد و بلکــه مثــل مباحــث
المشــرقیه تقریــر و تحریــر روان کــرد و بلکــه مثــل
شــرح اشــارات و همچنیــن شــرح عیــون شــرح
کــرد .بایــد اذعــان کــرد تحریرهــای ایشــان بــرای
کارهــای مشــاء بــه قــدری روان اســت کــه صــدرا
وقتــی میخواهــد از مشــاء نقــل کنــد از مباحــث
المشــرقیه نقــل میکنــد .هرچنــد بایــد هشــدار
داد کــه در بعضــی مــوارد خللهایــی هســت ،امــا
مجموعـ ًا در ایــن زمینــه خیلــی خــوش درخشــیده.
فخــر رازی هــم ماننــد غزالــی کتابــی دارد کــه
فیلســوفان را جــزو کفــار در نظــر میگیــرد.
یکــی از کارهایــی کــه انجــام داد و باعــث شــد
مســأله جدیتــر شــود و جنــگ جــدی حیاتــی
شــروع شــود ایــن بــود کــه موقــع شــرح ،تــک

تــک مباحثــی را کــه از مشــاء توضیــح میدهــد
نقــد میکنــد .یعنــی تقریبــ ًا آمــد و ســر ســفره
فلســفه قــرار گرفــت؛ نــه اینکــه مثــل غزالــی فقــط
نقــد کنــد .ایشــان در شــرح اشــارات –کــه بــه
تعبیــر خواجــه و برخــی عرفــا ،جــرح اســت -یــک
بــه یــک بــه هــر مــوردی کــه رســید ،نقــد کــرد.
ایــن باعــث شــد کــه تقریبــ ًا کار او جــا بیفتــد.
اگــر خواجــه نصیــر نبــود مــا االن ســر ســفره فخــر
مینشســتیم و معلــوم نبــود فلســفه بــه ایــن معنــا و
بــا ایــن حیاتــی کــه االن دارد ادامــه پیــدا میکــرد.
بــا کاری کــه جنــاب فخــر رازی کــرد
رواننویســی کــرد ،تحریــر کــرد ،تقریــر کــرد ،وبعــد بــا حوصلــه یــک بــه یــک را نقــد کــرد -ایــن
مســأله بــه ذهنهــا خطــور کــرد کــه گویــا فلســفه
جــدی نیســت و یــا ایرادهــای بســیار زیــادی دارد
و نبایــد بــه آن اعتنــا کــرد .یعنــی نوعــی بیمهــری
بــه فلســفه پدیــد آمــد .بــه ویــژه ایشــان بــه گونهای
همــه را در طبــق اخــاص بــرای کالم ریخــت
کــه ســر از کالم اشــعری ایشــان درمــیآورد.
ایشــان انصاف ـ ًا شــخصیت ویــژهای اســت .درســت
اســت کــه مــا میگوییــم و اعتقــاد جــدی داریــم
کــه فخــر رازی جــرح کــرده ،امــا در عیــن حــال
او کارهایــی کــرده کــه فلســفه مــا برخــی از
موضوعاتــش را وامــدار اوســت؛ کــه برخــی از آنهــا
بــه شــکل ایــراد اســت و برخــی هــم دســتهبندی
فلســفی اســت کــه ایشــان ارائــه داد .بــه هــر حــال
بــا کاری کــه فخــر رازی کــرد نوعــی بیمهــری
نســبت بــه فلســفه و یــک نــوع گشــودگی نســبت
بــه کالم پدیــد آمــد .ایــن رونــد بــه نحــوی پیــش
میرفــت کــه تقریبــ ًا ســر ســفره اندیشــمندان مــا
فقــط کالم قــرار میگرفــت ،نــه فلســفه .فلســفه
بایــد حــذف میشــد.
اینجــا الزم اســت شــخصیتی بیایــد کــه مانند ایشــان
حوصلــه کنــد و ســطر به ســطری کــه ایشــان آورده
را بررســی کنــد و توضیــح دهــد کجــای ایــن شــرح
درســت اســت و کجــا نیســت؛ همچنیــن حوصلــه
کنــد و ســطر بــه ســطری را کــه ایشــان نقــد کــرده
یکــی یکــی پاســخ دهــد .ایــن کار را خواجــه انجــام
داد .مــن حــاال میخواهــم بــا ایــن ذهنیــت و بــا این
هجمههایــی کــه شــد وارد بحــث خواجــه شــوم.
ناگفتــه نمانــد در کنــار ایــن هجمههــا ،جنــاب
شــیخ اشــراق آمــد و میخواســت فلســفه مشــاء
را بــا آن تمامیــتاش مــورد ســؤال قــرار بدهــد؛

البتــه نــه اصــل فلســفه را ،بلکــه قســمتهایی از
راهــی کــه بوعلــی ســینا رفتــه را زیــر ســؤال بُــرد.
بنابرایــن ایرادهــای ایشــان هــم بــود .تقریب ـ ًا همــه
اینهــا ســر ســفره فلســفه بودنــد ،بــه گون ـهای کــه
گاهــی احســاس میشــد فلســفه نبایــد باشــد.
تــا اینکــه خواجــه نصیــر آمــد و ایــن حوصلــه را
کــرد .ایشــان متوفــی  672اســت .بــه نظــر مــن ایــن
خیلــی مغتنــم اســت و بایــد از آن درس گرفــت.
بعضــی وقتهــا وقتــی میبینیــم اندیشــهای
خیلــی ریشــهدار شــده و در حــال نابــودی همــه
جاســت و مــا بــه خاطــر یــک اندیشــه در حــال
کنــار گذاشــتن بنیادهــای معرفتیمــان -کــه برآمــده
از دیــن ،اندیشــه ،تعقــل و فرهنــگ نــاب اســت-
هســتیم بایــد مثــل خواجــه وارد شــد و ســطر بــه
ســطر ایــراد گرفــت.
بــا ایــن توضیــح میرســیم بــه کار خواجــه نصیــر.
ایشــان در مقدمــه مصــارع المصــارع یعنــی نقــد
مصارعــة الفالســفه شهرســتانی میگویــد مــن
دغدغــه کشــف حقیقــت دارم ولــی میبینــم ایــن
حرفهــا حرفهــای جــدی نیســتند .یعنــی
بحــث او حمایــت و تعصــب نســبت بــه فلســفه
نیســت .ایــن کار را هــم نســبت بــه شهرســتانی
کــرد و هــم نســبت بــه فخــر رازی .بــه نظــر مــن
هــر کــس ایــن کتــاب را بخوانــد متوجــه میشــود
کــه مســأله شهرســتانی جــدی نیســت .امــا مســأله
فخــر رازی جــدی بــود ،زیــرا آثــار فخــر رازی در
حــال تبدیــل شــدن بــه یــک محــور در اندیش ـهها
بــود .البتــه بــاز هــم تذکــر بدهــم کــه فخــر رازی
هــم روش برهانــی را پذیرفــت و ایــن بــه نظــر مــن
یــک نــوع عقبنشــینی از اندیشــه کالم و ســنت آن
اســت .ایــن عقبنشــینی میتوانــد بســیار معنــادار
باشــد .طبیعت ـ ًا فقــط بایــد بگویــد برهــان حجــت
اســت امــا آن چیــزی کــه مشــاء گفتــه برهانــی
نیســت .مــن میگویــم زمینــه کالم فلســفی را
اســتاد غزالــی ،و بعــد غزالــی ،و بعــد فخــر رازی
پدیــد آوردنــد .چــرا؟ بــه ایــن دلیــل کــه اصــل
برهــان را قبــول میکننــد و درگیــری بــا فلســفه
را جــدی میکننــد .برخــی از موضوعــات فلســفی،
و برخــی از اندیشــههای فلســفی –مثــل امــکان
وجــود -را نقــل میکننــد .ایــن ســفره آمــاده شــد.
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یکــی از کارهایــی کــه خواجــه نصیــر
در ایــن زمینــه کــرد ایــن بــود کــه بــا آن
تضلــع علمــی شــروع کــرد بــه نقــد .مثـ ً
ا
کتــاب شــرح اشــارات فخــر رازی را کــه
دیگــران تحســین میکردنــد -و میگفتنــد
چقــدر قــوی و روان اســت ،چقــدر نکتههــا را
میفهمــد -نقــد کــرد .از نظــر تاریخــی هــم ایــن
معنــا ثابــت اســت .مــن فرصــت نــدارم در ایــن
خصــوص توضیــح بدهــم ولــی شــما میتوانیــد

حوصلــه ،یــک بــه یــک ،حتــی برخــی
از مباحــث کالمــی کــه فخــر گفتــه و
مســتند نبــوده یــا درســت بیــان نکــرده
را هــم بیــان و نقــد کــرد .بــه تعبیــر دیگــر،
آنچــه کــه در چنتــه فخــر رازی بــود ایــن
بــود کــه میخواســت افــراد را بــه ســمت کالم
بکشــاند .خواجــه بــر آن کالم هــم عالمــت ســؤال
گذاشــت ،و آنچــه کــه در فضــای ســنت فلســفی
بــود را هــم مــورد ســؤال قــرار داد.

رجــوع کنیــد بــه مقدمــه ابــن خلــدون .مقدمــه ابــن
خلــدون بخشــی دارد در بــاب علــوم .در بحــث
علــم کالم میگویــد هــر کــس میخواهــد فلســفه
بخوانــد رجــوع کنــد بــه غزالــی و ابنالخطیــب
–یعنــی فخــر رازی .در پایــان در مــورد خواجــه
نصیــر میگویــد «الهــل المشــرق عنایــة بکتــاب
االشــارات البــن ســینا»؛ یعنــی کتــاب اشــارات کتاب
درســی شــده اســت .و بعــد میگویــد فخــر رازی
شــرح خوبــی نوشــته ،ولــی پــس از او ،خواجــه
نصیــر ،تمــام اشــکاالت فخــر را پاســخ داد و غلبــه
کــرد .و تعبیــر میکنــد «فــوق کل ذی علــم علیــم».
بنابرایــن بــه لحــاظ تاریخــی ابــن خلــدون ایــن
معنــا را در علــم کالم خــودش تذکــر داده اســت.
خواجــه تنهــا کتــاب فلســفی فخــر رازی را نقــد
نکــرد؛ کار دیگــری کــه خواجــه نصیــر کــرد
ایــن بــود کــه کتــاب کالمــی او را هــم نقــد
کــرد .فخــر رازی کتــاب کالمــی دارد بــه
نــام المحصــل .خواجــه در کتــاب نقــد
المحصــل یــا تلخیــص المحصــل هــم بــا

امــا خــود خواجــه چــه کــرد؟ حــاال کــه ایــن راه را
بســتید و راه فلســفه را بــاز گذاشــتید ،کالم را بایــد
چــه کــرد؟ اینجــا یــک اندیشــه روی میدهــد کــه
بــه نظــر مــن بســتر تاریخــی هــم آن را همراهــی
میکنــد .غزالــی گفــت برهــان حجــت اســت و
ادلــه قــرآن کریــم بــر اســاس برهــان اســت .فخــر
رازی هــم همیــن را گفــت .بنابرایــن همــه برهــان
را قبــول دارنــد .کالم اینهــا هــم کــه بــا اشــکاالتی
روبــرو اســت .پــس شــما یــک کالم متقــن بــر
اســاس برهــان بنویســید (البتــه آنجایــی کــه بایــد
برهــان آورد .چــون بعضــی جاهــا ســمعیات و
نقلیــات اســت و حســاب آنهــا جداســت) .خواجــه
میخواســت ایــن کار را بکنــد و همیــن کار را هــم
کــرد .تجریــد االعتقــاد از ایــن دســت اســت .نقــد
المحصــل هــم در همیــن فضاســت.
امــا نکتــه مهــم از نظــر مــن ایــن اســت کــه
خواجــه یــک مصلــح فرهنگــی اســت.
او میتوانســت خیلــی از بحثهــای
کالم را یکســره از بیــن ببــرد و

بگویــد مــن موضوعــات کالمــی را اینگونــه
حــل میکنــم .امــا گفــت مــن علــم کالم برایتــان
مینویســم ،ولــی لزومــی نــدارد امــور خــاف
عقــل را بیاوریــد .شــما امــور عقلــی را قبــول کنیــد
و مــن هــم مرزهایــی کــه شــما داریــد را حفــظ
میکنــم .در تجریــد االعتقــاد او عقــول مفارقــات
را نمیپذیــرد و خــودش هــم میگویــد چــرا.
میفرمایــد دلیــل بــر انــکار نداریــم ولــی دلیــل بــر
اثبــات هــم نداریــم ،یعنــی ادلــه مدخــول اســت؛
مثــل قاعــده الواحــد .جالــب اســت کــه او در
جاهــای حســاس بــه ایــن صــورت عمــل کــرده
اســت .مثـ ً
ا اگــر عقــول مفارقــات را میپذیرفــت،
در بحــث فاعــل مو ِجــب –مــن معتقــدم فاعــل
موجــب -و فاعــل مختــار
مو ِجــب اســت نــه فاعــل َ
یــک شــکاف بــه وجــود میآمــد و دســتگاه
کالمــی و دیدگاهــی کــه در بــاب ربــط خالــق و
مخلــوق داشــتند خــراب میشــد .میگوینــد اینکــه
فلســفه اســت؛ کالم نیســت! خواجــه ایــن کار را
کــرد .مصلــح بــود .جالــب اســت کــه او ایــن حرف
را زمانــی زد کــه خــودش بــه عقــل فعــال اعتقــاد
داشــت .میتوانیــد بــه رســاله اثبــات عقــل نــگاه
کنیــد .برخــی میگوینــد بــه لحــاظ تاریخــی،
تجریــد االعتقــاد و نقــد المحصــل جــزو آخریــن
کارهــای خواجــه اســت؛ کــه درســت هــم هســت.
امــا عالمــه ح ّلــی در ایــام جوانــی خــود شــاگرد
او میشــود و فقــط میتوانســت از اواخــر عمــر
ایشــان اســتفاده کنــد .عالمــه ح ّلــی میگویــد
وقتــی مــن از خواجــه پرســیدم نفساالمــر را شــما
چطــور تبییــن میکنیــد ایشــان بحــث عقــل فعــال
را مطــرح کــرد .یعنــی همــان رســاله اثبــات العقــل
را بــرای ایشــان گفــت و ایشــان ،هــم در کشــف
المــراد و هــم در نهایــه المــرام آن را منعکــس کــرد.
عــرض بنــده ایــن اســت کــه خواجــه معتقــد بــه
عقــل فعــال اســت ولــی بــه عنــوان یــک مصلــح
اجتماعــی کمــی هــم کوتــاه میآیــد .بعضــی اســم
ایــن کار را تقیّــه گذاشــتند ،امــا مــن میگویــم
همراهــی .بــرای اینکــه او یــک علــم کالم در فضای
خــود شــما ،امــا معقــول و موجــه و در عیــن حــال
مبتنــی بــر برهــان ،ارائــه کــرد .بــه نظــرم کاری کــه
ایشــان کــرد خیلــی کار را پیــش بــرد.

خواجــه عمـ ً
ا ســه ســطح طولــی (کالمــی ،فلســفی
و عرفانــی) را در کار خــود قائــل اســت .میگویــد
اگــر میخواهیــد علــم کالم را نگــه داریــد مــن
یــک علــم کالم پدیــد مـیآورم کــه مبانــی درســتی
داشــته باشــد ،عاقالنــه باشــد و بــا برهــان جــور
باشــد .شــما خــوب اســت همیــن مقــدار را نگــه
داریــد .جالــب اســت کــه بعــد از آن ،کالم خواجــه
مــورد پذیــرش قــرار گرفــت .اگــر بــه کتــاب شــرح
المواقــف میرســید شــریف یــا شــرح المقاصــد
نــگاه کنیــد میبینیــد کــه همــه اینهــا در همیــن
بســتری کــه خواجــه فراهــم آورد نوشــته شــدند ،و
بلکــه بعدهــا محصــول فلســفه مــا شــد ذیــل کالم
خواجــه (تجریــد االعتقــاد) .مکتــب شــیراز اص ـ ً
ا
ســر ســفره تجریــد االعتقــاد و اندیشــه بعــد از آن
–مواقــف ،مقاصــد و امثــال آن -نشســته .بعضــی از
اندیشــهها را خــود خواجــه قبــول داشــت؛ مثــ ً
ا
حــدوث زمانــی عالــم مــاده را قبــول داشــت و در
کتــب خــودش منعکــس کــرده بــود .مــن فرصــت
نــدارم یــک بــه یــک بخوانــم .مــا ایــن را در یــک
مقالــه عرضــه کردیــم .از یکــی از دوســتان هــم
خواســتیم تــا در یــک پایاننامــه ایــن اندیشــه
را مفصــل توضیــح دهــد .اگــر خواســتید مطالعــه
کنیــد.
ایــن کار خواجــه از یــک جهــت بســیار اثرگــذار
بــود و آن ایــن اســت کــه برخــی از آموزههــای
کالمــی را نگــه داشــت .او بــه معــاد جســمانی قائــل
اســت .ایشــان در خصــوص بحــث حــدوث بــه
حــدوث زمانــی عالــم مــاده قائــل اســت و بــرای
آن دلیــل مــیآورد ،امــا در کتبهــای فلســفیاش
میگویــد امــا ایــن حــدوث زمانــی باعــث
نمیشــود مــا عقــول مفارقــات نداشــته باشــیم!
حســاب آن جداســت .و بعــد گفــت فاعــل مو ِجــب
کــه شــما میگوییــد هــم الزم نمیآیــد .در
بحثهــای فلســفیاش بــه ایــن صــورت توضیــح
میدهــد .حتــی میگویــد قاعــده الواحــد هــم در
فضــای فلســفی الزم نیســت.
یعنــی ســه ســاحت درســت کــرد .ســطح اول را
بــه ایــن صــورت بســت تــا عمــوم اســتفاده کننــد
و از نظــر تاریخــی عمــ ً
ا هــم اثرگــذار بــود .بــه
نظــر مــن مصلــح فرهنگــی بــود .همچنــان کــه
حتم ـ ًا خبــر داریــد –در تاریــخ ابــن کثیــر آمــده-
ایشــان شــهریهای بــرای کســانی کــه در کار علمــی
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هســتند در نظــر گرفتــه بــود؛ بــرای اهــل فلســفه
بیشــترین ،بــرای اهــل طــب متوســط ،و بــرای
برخــی پایینتــر .ایــن بحــث مفصلــی اســت کــه
مــن بــه ایــن مقــدار اکتفــا میکنــم و از ایــن
موضــوع میگــذرم.
ســطح دیگــری هــم هســت کــه بــه نظــر مــن بایــد
در کار خواجــه جــدی گرفــت .یعنــی ایشــان یــک
ســطح کالمــی دارد ،یــک ســطح فلســفی دارد،
و یــک ســطح باالتــر دارد کــه عرفانــی اســت.
ایشــان کتابهــای عرفانــی هــم دارد کــه دســت
بــر قضــا در مراحــل آخــر عمــر خــود نوشــته
اســت .ســه نمــط آخــر شــرح اشــارات کــه در
مــورد بحثهــای عرفانــی اســت ایشــان قلــم زده
و از قلــم او مشــخص اســت کــه فضــای عرفانــی
عالـیای دارد .کتــاب دیگــری دارد بــه نــام اوصــاف
االشــراف کــه یــک دوره بحثهــای ســیر و ســلوک
اســت و تقریبـ ًا همــان ســنت نمــط نهــم را بســط و
توضیــح فــراوان داده و گرچــه عرفــان علمی اســت،
حتــی میتــوان مباحــث عرفــان نظــری را هــم در
آن یافــت .کتــاب دیگــری هــم دارد بــه نــام آغــاز
و انجــام کــه بحثهــای معــاد او در آنجــا خیلــی
اوج میگیــرد .جالــب اســت کــه در کتابهــای
کالمــی کــه نوشــته –کتــاب فصــول العقایــد-
مســائل عقایــد در حــد کالم را میگویــد .ســپس
متذکــر میشــود کــه ایــن حــد کالم در عرفــان،
یــک فضــای باالتــری اســت و راه دیگــری هــم
دارد و لقمــه هــر کســی –نصیــب متکلمــان -هــم
نیســت .بــه ایــن ســطوح قائــل اســت.
بعضــی معتقدنــد خواجــه تحــول پیــدا کــرد؛ یعنــی
اول فلســفه را قبــول داشــت ،بعــد بــه عرفــان
گرایــش پیــدا کــرد .ولــی مــن معتقــدم کــه اینطــور
نیســت و شــواهد تاریخــی هــم داریــم کــه بــه
ایــن شــکل عمــل نکــرده .اگــر کتابهــای او را
دســته بنــدی کنیــم بــه همیــن نتیجــه میرســیم.
بنابرایــن خواجــه ســه ســاحت قائــل اســت .ســطح
او ِل کالمــی ،کــه اگــر قــرار اســت باشــد –بعضــی
از اندیشــههایی کــه در کالم گفتــه را خــودش در
فلســفه قائــل نیســت -و اگــر میخواهیــد کالمِ
محقـ ِ
ـق مبرهــنِ قابــل قبــول داشــته باشــید بــه ایــن
صــورت عمــل کنیــد .و عمــ ً
ا از نظــر تاریخــی
جــواب داده .یــک ســطح هــم فلســفه اســت
کــه در کارهــای فلســفی ایشــان وجــود دارد.

ناگفتــه نمانــد کــه در ســطح فلســفه ،از بعضــی از
بحثهــای کالمــی مثــل بحــث حــدوث زمانــی
عالــم و معــاد جســمانی حمایــت کــرده و دســت
بــر قضــا همــه اینهــا ســر ســفره صــدرا میآیــد.
صــدرا هــم بــه حــدوث زمانــی و معــاد جســمانی
بــا یــک تقریــر ویــژه –غیــر از تقریــر خواجــه-
قائــل اســت .ســطح باالتــر ،ســطح عرفانــی اســت
و مــا میتوانیــم بــه راحتــی ایــن تلقــی را پیــدا
کنیــم کــه ســطح عرفانــی از ســطح فلســفی باالتــر
اســت .مثـ ً
ا معــادی کــه ایشــان بــه لحــاظ فلســفی
گفتــه وقتــی میرســد بــه آغــاز و انجــام خیلــی اوج
گرفتــه و خــودش هــم توضیــح میدهــد کــه ســطح
ایــن فــرق دارد .او ایــن ســه ســاحت را بــا هــم نگه
داشــت و خــودش دلبســته ایــن ســه ســاحت بــود،
فقــط تــاش او بــر ایــن بــود کــه کالم موجهــی
داشــته باشــد .مــن بــه همیــن مقــدار اکتفــا میکنــم.
والســام علیکــم.

دکتــر یوســفثانی :خیلــی متشــکریم از جنــاب
اســتاد یزدانپنــاه .ایشــان کار خواجــه را در دو محور
تلخیــص کردنــد :یکــی محــور تخریــب و دیگــری
محــور بنــا .ایشــان در محــور اول بیــان کردنــد کــه
خواجــه آنچــه را کــه فکــر میکــرد ممکــن اســت
بــا آثــار امــام فخــر ســوء تفاهماتــی ایجــادکنــد،
یــا برداشـتهای غلطــی باشــد ،یــا روش نادرســتی
باشــد ،یــا مســائلی باشــد کــه بــه لحــاظ برهانــی
چنــدان قابــل اثبــات نیســتند ،بــا یــک تفصیلــی
نقــد و نفــی کــرد .ســپس خــودش بــا اســتفاده از
روش فلســفی و بلکــه برخــی موضوعات و مســائل
فلســفی کالم جدیــدی را بنیــاد گذاشــت و ضمــن
اینکــه آن موضوعــات را وارد کالم کــرد ،بخشــی از
موضوعــات کالمــی را هــم کــه گویــی هویــت علــم
کالم وابســته بــه آنهاســت نگــه داشــت؛ اگــر آنهــا
را هــم نمیپذیرفــت چنیــن بــود کــه مــا کالم را از
دســت داده بودیــم .کاش میفرمودنــد کــه مــاک
خواجــه در حفــظ ایــن مســائل چــه بــود؟ چــون
مــا میتوانیــم بگوییــم هرچــه خواجــه نگــه داشــته
در هویــت علــم کالم دخیــل اســت و هــر چــه را
رهــا کــرده دخیــل نیســت .و ایــن معیــار مطلوبــی

بــرای اینکــه مــا متوجــه بشــویم کــدام مســائل
میتوانــد در هویــت علــم کالم دخیــل باشــد یــا
نباشــد نیســت.
نکتــه دیگــر اینکــه دربــاره غزالــی فرمودنــد او
خالصــه بــه برهــان تــن داد و ایــن موضــوع در
کتابهــای متأخــر او دیــده میشــود .کســانی
کــه در احــوال او تحقیــق کردنــد و کرونولــوژی
آثــار او را تــا حــدودی معیــن کردنــد معتقدنــد او
همزمــان کتابهــای متعــارض نوشــته اســت.
یعنــی چنیــن نیســت کــه یــک ســیر در او اتفــاق
افتــاده باشــد .بــه همیــن جهــت اســت یکــی از
شــخصیات قلــق در کتــاب شــخصیات قلقــه فــی
االســام عبدالرحمــن بــدوی ،همیــن غزالی اســت.
چــون اگــر کســی یــک ســیر عقالنــی منظــم داشــته
باشــد قاعدتــ ًا قلــق نیســت .وقتــی یــک قلــق در
وجــود او هســت میتوانــد همزمــان چیزهــای
مختلفــی را بپذیــرد یــا متعارضاتــی بگویــد .غزالــی
چنیــن آدمــی اســت .ارتبــاط بــا خالفــت ،تحوالت
روحــی ،وضعیــت اجتماعــی ،خیلــی ایــن قلــق در
وجــود او زیــاد بــود .البتــه در آخــر کار گویــا
مقصــد خاصــی را پیــدا کــرده و بــه راهــی رســیده.
نکتــه آخــر اینکــه اخیــرا ً در انتســاب مصــارع
المصــارع بــه خواجــه نصیــر تردیدهــای جــدی
در افتــاده .بــا تحقیقاتــی کــه کردهانــد احتمــال
زیــادی هســت کــه ایــن کتــاب از ایشــان نباشــد.
اســتاد یزدانپنــاه :در خصــوص ســؤال اول شــما
بایــد بگویــم کــه مســائل ناموســی کالم را نگــه
داشــت .مســأله خلــق و خالــق و اینکــه بخواهــی
فاعــل مو ِجــب قبــول کنــی یــا نــه ،بــرای متکلمــان
خیلــی جــدی اســت .اگــر بــه تاریــخ کالم نــگاه
کنیــد ایــن مــورد هســت .مســأله دیگــر مســأله
معــاد جســمانی اســت کــه اتفاقــ ًا خــود جنــاب
غزالــی بهخاطــر همیــن تکفیــر کــرد .یکــی
حــدوث عالــم اســت و دیگــری علــم بــه جزئیــات.
مشــاء ،حــدوث عالــم را طــوری توضیــح م ـیداد
کــه آدم احســاس میکــرد هیــچ آغــازی نــدارد؛
ولــی متکلمــان میگفتنــد مــا بــا حــدوث خــدا
را اثبــات میکنیــم و ک ً
ال بــه دالیلــی در متــن
دینــی حــدوث را دیــده بودنــد و بــر آن تأکیــد
میکردنــد .ایــن کار خیلــی خــوش اثــر کــرد و
باعــث شــد انــواع بحثهــای حــدوث در فلســفه
پیــدا شــود .االن حــدوث ذاتــی داریــد ،حــدوث

دهــری ،حــدوث زمانــی ...همــه بــه دلیــل همیــن
بحثهــا بــه وجــود آمدنــد.
امــا خــود خواجــه ایــن کار را کــرد :حــال را قبــول
کنیــم یــا نکنیــم چــه چیــزی را ب ـ ه هــم میزنــد؟
چــرا ســخت میگیریــد؟ شــما وجــوب و امــکان
را قبــول کنیــد ،ولــی بگوییــد عالــم مــاده اســت و

عالــم مــاده هــم تغییراتــی دارد ،تغییــرات باعــث
میشــود کــه مــا ایــن بحــث را بکنیــم کــه فاعــل
مختــار اســت .ایــن نــوع کارهــا را کــرد و جالــب
اســت کــه یــک دوره بحثهــای فلســفی را در دو
ســه مقصــد اول آغــاز آورده و بحثهــای فلســفی
را پایــه قــرار داد .احســاس میکــرد کــه چیــزی را
بــه هــم نمیزنــد .جالــب اســت کــه خــود متکلمان
هــم گهگاهــی بــا ایــن زبــان همراهــی کردنــد .از
نظــر تاریخــی هــم اثــر خــود را گذاشــت.
در مــورد نکتــه دوم ،غزالــی متأخــر هــم اصــ ً
ا
مشــخص اســت .االن کســی نمیگویــد کــه
احیــاء العلــوم از غزالــی متقــدم اســت .اصـ ً
ا خــود
غزالــی در کتــاب المنقــذ مــن الضــال گفتــه کــه
مــن اول چطــور بــودم ،بعــد حــال عرفانــی پیــدا
کــردم و مثــ ً
ا کتــاب قــوت القلــوب را خوانــدم.
آثــار کتــاب قــوت القــوب در کتــاب احیــاء و چنــد
کتــاب دیگــر اصـ ً
ا مشــخص اســت .مــا در مــورد
بعضــی از کتابهــا تردیــد داریــم کــه مربــوط
بــه چــه زمانــی اســت ولــی ایــن کتابهــا یقینــ ًا
مربــوط بــه غزالــی متأخــر و عــارف اســت.
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بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .بــا عــرض ســام
خدمــت ســروران معظــم .موضــوع گفتــار مــن
کمــی متشــتت اســت .میخواهــم راجــع بــه
کتــاب المجلــی صحبــت کنــم و گفتگــو راجــع به
کتــاب المجلــی ،نیازمنــد یــک سلســله مقدماتــی
اســت .ممکــن اســت در آغــاز تصــور شــود کــه
ایــن مقدمــات ،غیــر مربــوط بــه بحــث هســتند.
امــا در انتهــای بحــث معلــوم میشــود کــه ایــن
مقدمــات ارتبــاط کام ـ ً
ا وثیقــی بــه بحــث دارنــد.
جنــاب ابــن ابــی جمهــور احســائی شــخصیتی در
قــرن نهــم و دهــم اســت .امــروزه ایــن شــخصیت
در نــزد مــا چنــدان شــناخته شــده نیســت .ایــن

شــخصیت شــاید بــرای اولیــن بــار در تاریــخ فکر
معاصــر ،توســط پروفســور مادلونــگ تقریبــ ًا در
ســال  1970معرفــی شــد .پــس از آن ،یــک رســاله
پروفســوری خانــم زابینــه اشــمیتکه بــه ایــن
مطلــب اختصــاص یافــت کــه متأســفانه تاکنــون
بــه زبــان فارســی ترجمــه نشــده اســت .متأســفانه
فارس ـیزبانها و بــه طــور کلــی فرهنــگ معاصــر
مــا بــه ایــن کتــاب چنــدان توجــه نکردنــد .در
ی کــه -چنانکــه خواهــد آمــد -اگــر بــه
صورتــ 
ایــن اثــر توجــه شــود ،شــاید بتــوان یــک سلســله
از مباحــث و مشــکالت را توســط آن حــل کــرد.
جنــاب ابــن ابــی جمهــور احســائی متولــد ســال

 838اســت .او اســاتید مختلفــی داشــت .جالــب
ایــن اســت کــه هیــچ کــدام از ایــن اســاتید،
مشــهور نبودنــد و ُطرفــه آن اســت کــه هیــچ یــک
از شــاگردان آنهــا نیــز مشــهور نیســتند .امــا خــود
ابــن ابــی جمهــور احســائی ،سلســله کتابهایــی
نوشــت کــه بــه نوعــی سرنوشتســاز بودنــد.
ایشــان دو کتــاب دارنــد کــه بــه نظــرم هــر دوی
آنهــا مهــم هســتند :یکــی کتــاب غوالــی اللئالــی یا
عوالــی اللئالــی و دیگــری کتــاب المجلــی اســت.
کتــاب عوالــی اللئالــی تقریبـ ًا در ســال  894نوشــته
شــد .کتــاب المجلــی در دو نســخه ،مســوده و
مبیضــه ،نوشــته شــده اســت .نــگارش مبیضــه
در ســال  896بــه اتمــام رســید .او پــس از ایــن
کتــاب ،یــک کتــاب کالمــی بــه نــام شــرح علــی
البــاب الحــادی عشــر نوشــت .شــاید ایــن کتــاب
کالمــی بــه انــدازه کتــاب المجلــی مهــم نباشــد.
سلســله بحثهایــی کــه در آن طــرح میشــوند،
بــه مباحــث رایــج برمیگــردد.
همانطــور کــه اســتاد خســرو پنــاه هــم اشــاره
کردنــد زمانــی کــه جنــاب ابــن ابــی جمهــور
احســائی میخواهــد کتــاب المجلــی را طراحــی
کنــد و آن را بنویســد ،ســعی میکنــد بیــن کالم،
فلســفه و عرفــان جمــع کنــد .البتــه او لغــت
فلســفه را بــه کار نمیبــرد و از کلمــه حکمــت
(بــه تعبیــر خــودش ،حکمتیــن :حکمــت ذوقــی و
حکمــت بحثــی) اســتفاده میکنــد .او میخواهــد
چهــار مقــام را بــا هــم جمــع کنــد :کالم ،حکمــت
بحثــی ،حکمــت ذوقــی و تصــوف .همچنیــن
در اینجــا ایشــان از لغــت عرفــان نیــز تحاشــی
میکنــد .او بــرای اینکــه بخواهــد ایــن جمــع
را طراحــی کنــد ،یــک تدویــن نــو از تجریــد
خواجــه عرضــه میکنــد .ایــن تدویــن نــو خیلــی
مهــم اســت و در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــم
کــرد.

مــن مجبــورم بــرای اینکــه ایــن بحــث جــا بیفتــد،
مقدم ـهای را طــرح کنــم .البتــه ایــن مقدمــه ،بــه
ظاهــر غیرمربــوط اســت ،امــا کامـ ً
ا بــه کل بحــث

برمیگــردد .کل بحــث بــه یــک نــزاع کالمــی
ســنتی برمیگــردد و آن نــزاع کالمــی ســنتی،
بــه نــام بحــث معرفــت اضطــراری اســت .بحــث
معرفــت اضطــراری بــر ســر ایــن اســت کــه آیــا

معرفــت بــه حضــرت حــق و معرفــت بــه یــک
سلســله امــور ،از ابتــدای تولــد در وجود انســانها
بــه ودیعــت نهــاده شــده اســت یــا خیــر؟ بــه تعبیر
دقیقتــر ،آیــا وقتــی شــخصی بــه دنیــا میآیــد،
دارای یــک سلســله علــوم هســت یــا نیســت؟
بحــث از اینجــا شــروع شــده اســت.
اگــر قــرار باشــد کــه بگوییــم یــک سلســله علــوم
در درون انســان بــه ودیعــت نهــاده شــده اســت،
آنــگاه بحــث بنیادینــی طــرح میشــود کــه عقــل
در ایــن میــان چــه کاره اســت و جایــگاه عقــل
نســبت بــه معرفــت اضطــراری چگونــه اســت؟
نظــر اول ایــن اســت کــه از دیربــاز ،اهــل حدیــث
اعــام کردهانــد کــه چــون معرفــت ،اضطــراری
اســت ،پــس عقــل منبــع معرفــت نیســت .یعنــی
آنهــا رســم ًا اعــام کردنــد کــه مــا بــا عقــل کاری
نداریــم .نظــر دوم در مخالفــت گــروه اول مطــرح
شــد .معتزلــه گفتنــد کــه عقــل ،منبــع معرفــت
و بــی نیــاز از وحــی اســت و خــودِ عقــل ،بــه
خــودی خــود اســتقالل معرفتــی دارد .نظــر ســوم،
نظــر امامیــه بــود کــه راجــع بــه آن بحــث خواهیم
کــرد .امامیــه معتقــد شــدند کــه عقــل ،منبــع
معرفــت اســت ،ولــی مقیــد بــه وحــی اســت.
بحــث دقیقــی کــه اینجــا شــکل میگیــرد ایــن

143

144

اســت کــه عقلــی کــه در فرهنــگ حدیثــی مــا و
در قــرن اول و دوم در کتــب شــیعی از آن یــاد
میشــود ،چــه عقلــی اســت؟ یعنــی زمانــی
کــه میگوییــد عقــل ،منبــع معرفــت نیســت و
یــا عقــل مقیــد بــه وحــی اســت ،چگونــه بایــد
عقــل را معنــی کــرد؟ خــود ایــن تحلیــل دچــار
اشــکال اســت و مــن نمیخواهــم وارد آن بحــث
شــوم .بنابرایــن صرفــ ًا بــه صــورت کــد از آن
عبــور میکنــم .آقــای امیــر معــزی ایــن مطلــب
را تحلیــل کــرده و نشــان دادهانــد کــه قبــل از قــرن
چهــارم وقتــی از عقــل در فرهنــگ اســامی یــاد
میشــد ،منظــور عقــل قدســی بــوده اســت .شــاید
بتــوان با یک مســامحه آن را بــه intellect
ترجمــه کــرد کــه امــروزه ســنتگرایان
از آن اســتفاده میکننــد .آقــای مدرســی
طباطبایــی وقتــی میخواهــد از ایــن عقــل
گفتگــو کنــد ،آن را بدیــن معنــی اســتخراج
میکنــد کــه ایــن عقــل صرفــ ًا عقــلِ
ابــزاری اســت کــه در دفــاع از دیــن اتفــاق
میافتــد ،نــه عقــل اســتقاللی .پــس یــک
شــکاف بنادیــن بیــن عقــل قدســی و عقلــی
کــه در غــرب بــه آن  reasonمیگوینــد،
داریــم .حــال بایــد ببینیــم کــه ایــن عقــل در
فرهنــگ اســامی از کجــا میآیــد.
اســنادی کــه در اختیــار مــا هســت و اتفاقـ ًا
آقــای مادلونــگ هــم بــه ایــن مطلــب
اشــارتی میکنــد ،نشــان میدهــد کــه
عقــلِ غیرقدســی -یــا عقــل بــه معنــای
 -reasonاز زمــان ســید مرتضــی بــه بعــد
در فرهنــگ اســامی مطــرح میشــود.
البتــه عقــلِ غیــر قدســی لغــت زیبایــی نیســت .اما
مــن آن را بــرای اینکــه بیــن عقــل  intellectو
 reasonتفکیــک قائــل شــوم ،اســتفاده میکنــم.
حــال کمــی در مــورد ایــن مطلــب تأمــل کنیــم.
اولیــن کســی کــه قــرار شــد کــه در ســنت
اســامی دفــاع وجیهــی از عقــل انجــام دهــد،
شــخصی بــه نــام شــیخ مفیــد اســت .البتــه همــه
ســروران اســم او را شــنیدهاند و میتواننــد بــه
آثــار او مراجعــه کننــد و ببیننــد کــه او راجــع بــه
عقــل چــه صحبتــی کــرده اســت.
جنــاب شــیخ مفیــد در ایــن میــان ،دو بحــث را

مطــرح میکنــد .اول اینکــه او میگویــد مــا
معرفــت اضطــراری نداریــم؛ معرفــت ،معرفــت
کســبی اســت .یعنــی اگــر قــرار باشــد کــه انســان
بــه ســوی خــدا حرکــت کنــد و دیــن انتخــاب
کنــد ،بایســتی از قــوه عقــل خــودش اســتفاده کنــد
و بــه واســطه ایــن عقــل ،مبانــی دیــن را اســتخراج
کنــد ،امــا مقیــدا ً بــه وحــی .او ایــن قیــد را در
همــه ســاحتها رعایــت میکنــد و میگویــد
مقیــدا ً بــه وحــی بایــد از عقــل اســتفاده کنیــم.
او در اینجــا از آمــوزه وجــوب و نظــر اســتفاده
میکنــد .بحــث آمــوزه وجــوب و نظــر بــر ســر
ایــن بــود کــه آیــا انســان بــه خــودی خــود بحــث
از خــدا بکنــد یــا نکنــد؟ او دقیقــ ًا ایــن
بحــث را از معتزلــه گرفــت و قائــل شــد که
انســان بایســتی بحــث از خــدا بکنــد و ایــن
جزیــی از وظایــف انســان اســت؛ انســان
بایســتی از عقــل اســتفاده کنــد و مبانــی
دیــن را تبییــن کنــد.
ســؤالی کــه اینجــا پیــش میآمــد و در
واقــع ســؤال معتزلــی بــود ایــن بــود کــه
زمانــی کــه میگوییــم بایســتی از عقــل
اســتفاده کــرد ،خــود اســتفاده از عقــل،
وجــه شــرعی دارد یــا وجــه عقلــی؟ ایــن
ســؤال متکلمیــن پیشــین اســت .متکلمیــن
معتزلــی میگفتنــد اســتفاده از عقــل،
وجــوب عقلــی دارد .یعنــی نیــاز نیســت که
شــارع تبییــن کنــد کــه از عقلتــان اســتفاده
کنیــد .خــود شــما هســتید کــه بــه قــوت
قــوه عاقلــه میفهمیــد کــه عقــل حجیــت
دارد و بایــد از آن اســتفاده کــرد .معتزلــه
اعتقــاد داشــتند کــه عقــل در عیــن حــال نیازمنــد
بــه ُمنــذر اســت کــه بــا اســتفاده از آن ،عقلــش
را بــه ســوی ربوبیــات ســوق دهــد .منــذر یــک
تعبیــر معتزلــی اســت .آن امــر منــذر نمیگــذارد
کــه عقــل ،گســتاخانه و بــی حرمــت بــه مبانــی
دینــی رفتــار کنــد.
شــیخ مفیــد ایــن مطلــب را میگیــرد و حــرف
عجیبــی میزنــد .او میگویــد عقــل انســان در
تمــام لحظــات وجــودی خــودش نیازمنــد بــه
وحــی اســت ،و نــه ایــن ،بلکــه عقــل انســانی
همیشــه نیازمنــد وحــی اســت؛ و نــه همیــن،

پــس همیشــه نبــی در امــت حاضــر اســت .ایــن
اســتدالل شــیخ مفیــد در ایــن قســمت اســت.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه یــک متکلم بغــدادی
بــه نــام ابــو الفتــح کراچکــی ،بــر همیــن مبنــا
َ َ
«مـ ْ
ایــن بحــث را طــرح میکنــد کــه َ
ـن مــات َولـ ْـم
ً
َ ََْ ً
َْ ْ
َ َ
جاه ِل َّيــة» .او دقیقــ ًا
ــرف إمــام ز ِ
ــه مــات ميتــة ِ
مان ِ
يع ِ
مطلبــی کــه شــیخ مفیــد گفــت را تبییــن میکنــد
و میگویــد حضــور همیشــگی نبــی بــه ایــن
ـت اهلل
خاطــر اســت کــه مــا از نبــی بــرای معرفـ ُ
اســتفاده کنیــم .شــیخ مفیــد میگفــت عقــل ،در
فهــم ربوبیــات اســتقالل دارد ،امــا نیــاز بــه منــذر
دارد .در واقــع او نــگاه بینابیــن میکــرد .امــا
کراچکــی ایــن بحــث را بــه مطلــب وحــی
و امامــت وصــل کــرد و اســتقالل عقــل را
تــا حــدی کــم کــرد.
کل ایــن مطالــب بــه دســت ســید مرتضــی
رســید .او رســم ًا شمشــیر از نیــام کشــید و
گفــت کــه مفیــد یــک قســمت را درســت
و یــک قســمت را غلــط گفتــه اســت؛ و
آن قســمت درســت هــم ایــن اســت کــه
عقــل ،حجیــت دارد و حجیــت عقــل هــم
دقیقـ ًا عقــلِ اکتســابی اســت و کلیــه احــکام
بایســتی توســط عقــل اســتفاده شــوند .در
اینجــا بحثهــای عجیــب و غریبــی اتفــاق
مــی افتــد کــه نســبت مــا بــا گزارههــای
وحیانــی چگونــه میشــود؟ جنــاب ســید
مرتضــی در آن تاریــخ رســم ًا اعــام کــرد
کــه هــر گــزارهای در دیــن کــه مخالــف
عقــلِ محــض باشــد ،بایــد تأویــل شــود و
ایــن گــزاره قابــل اخــذ نیســت .ایــن تعبیــر
را ســید مرتضــی ،در کتــاب تجریــد خواجــه
میآیــد« :والســمع مــأول» .ایــن تعبیــر بعدهــا
توســط عالمــه حلــی و کل شــارحان کالمــی
قبــول میشــود.
اینجــا تــک گــزارهای هســت کــه بحــث مهمــی
اســت و مــن دریــغ میدانــم در مــورد آن بحــث
نکنــم .ســؤالی از متکلمــان قبــل از مفیــد طــرح
میشــود و میتــوان آن را از شــیخ صــدوق و یــا
از متکلمــان مکتــب قــم پرســید .ســؤال این اســت
کــه آن معــارف پیشــین کجــا در اختیــار انســان
قــرار گرفــت کــه حــال انســان بایســتی از آن

معــارف اســتفاده کنــد؟ متکلمــان قبــل از مفیــد،
ایــن بحــث را بــه بحــث عوالــم پیشــین و اثبــات
عالــم ذر احالــه دادنــد .در نــگاه آنهــا عالــم ذر
بحــث فــوق العــاده مهمــی بــود .عالــم ذر یعنــی
محــل کســب معــارف الهیــه کــه پــس از آن،
انســان بــه دنیــا میآمــد و از ایــن معــارف الهیــه
اســتفاده میکــرد .شــیخ مفیــد ،ســید مرتضــی و
شــیخ طوســی هــر ســه ایــن بحــث را رد کردنــد و
گفتنــد عالمــی بــه نــام عالــم ذر بــه عنــوان اینکــه
یــک عالمــی باشــد کــه انســان در آنجــا معــارف
را باالســتقالل دریافــت کنــد ،وجــود نــدارد .بلکــه
کل معــارف در اینجــا اســتفاده میشــود .هــر ســه
آنهــا احادیــث عالــم ذر را رد کردنــد.
بــه عنــوان یــک نمونــه ،بــه رد کــردن
عالــم ذر توســط جنــاب ســید مرتضــی
اشــاره میکنــم .ســید مرتضــی میگویــد
کل عالــم ذر ،خبــر واحــد اســت .او بــه
همیــن راحتــی میگویــد کــه کل عالــم را
بایــد دور بریزیــم .ســید مرتضــی وقتــی بــه
آیــات میرســد ،آنهــا را تأویــل میکنــد.
در ایــن میــان ،نــگاه شــیخ طوســی نــگاه
اعتدالیتــر اســت .او احادیــث عالــم ذر را
بــه یــک ســری خواص-یعنــی بــه انبیــا-
اختصــاص میدهــد و میگویــد بقیــه
انســانها مخاطــب عالــم الســت نیســتند و
ایــن بحــث را تعطیــل میکنــد.

ایــن مقدمــه غیــر مربوطــه بــه بحــث را کنــار
میگــذارم .ایــن بحــث بــه دســت خواجــه و
تابعیــن او میرســد .حــال مــن عقــل را عقلــی در
نظــر بگیــرم کــه ســید مرتضــی تعریــف کــرد؟ بــه
تعبیــر دقیقتــر ،مکتــب خواجــه نصیــر طوســی
چــه مکتبــی اســت؟ آیــا مکتــب کوفــی اســت؟
یــا آیــا مکتــب قــم اســت؟ یــا مکتــب بغــداد
اســت؟ ایــن چــه ســامانه فکــری اســت کــه
بایســتی اینجــا طراحــی کنیــم؟ ایــن نکتــه جــای
بحــث دارد .نظــر بنــده کــه ممکــن اســت بــه
مــذاق بعضــی از دوســتان خــوش نیایــد این اســت
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کــه خواجــه امتداد
ســید مرتضــی اســت،
البتــه بــا کیاســتها،
رندیهــا و فراســتهای
کامــ ً
ا خــاص.
خواجــه کتــاب تجریــد را
مینویســد .کتــاب تجریــد خواجــه
بــر اســاس مباحــث المشــرقیه نوشــته شــده
اســت و کل ســاختمان آن از مباحــث المشــرقیه
اســت .اگــر شــما فصــول ایــن دو کتــاب را بــا
هــم مقایســه کنیــد ،بــه ایــن مطلــب پــی خواهیــد
بــرد .بعضیهــا فکــر میکننــد کــه ایــن بحثهــا
ابــداع خواجــه هســتند .درحالــی کــه اینطــور
نیســت و دقیقــ ًا برگرفتــه از مباحــث المشــرقیه
فخــر رازی و ملخــص شــده اســت.
البتــه در حــق فخــر هــم خیلــی ظلــم شــده اســت.
همــان طــور کــه دوســتان اشــاره کردنــد ،ارزش
فخــر بیــش از ایــن حرفهاســت .وصیتنام ـهای
از امــام فخــر در کتابخانــه مجلــس پیــدا شــد کــه
در آن ،فخــر مطلــب زیبایــی نوشــته بــود .او
میگویــد خیلیهــا فکــر میکننــد کــه شــکوکی
را کــه مــن وارد کــردم ،اعتقــادات مــن بــود .در
صورتــی کــه ایــن شــکوک جــزء اعتقــادات مــن
نیســت .ایــن شــکوک ،جهــت تشــحیذ اذهــان
اســت .ایشــان میخواســتند ذهنهــا ورزیــده و
تنــد شــوند .حــال اگــر نــگاه مســالمتآمیزی بــه
فخــر داشــته باشــید ،شــاید اشــکالی نداشــته باشــد
کــه بگوییــم خواجــه ایــن مطلــب را از او گرفتــه
اســت.
ســؤالی را بــه عنــوان مقدمــه دوم طــرح میکنــم
و آن ایــن اســت کــه موضــوع علــم کالم چیســت؟
همــان طــور کــه میدانیــد ،در مــورد موضــوع علــم
کالم بحثهــای زیــادی شــده اســت .امــروزه هــم
کســانی میگوینــد کــه کالم ،موضــوع نــدارد؛
کالم بــه حســب غایــت تفســیر میشــود
و حرفهایــی از ایــن قبیــل.
ایــن مطلــب در اســاس
االقتبــاس هســت کــه
موفــق
متأســفانه
بــه پیــدا کــردن
صفحــه آن نشــدم.

بــرای اولینبــار ،خواجــه در ایــن کتــاب اشــاره
میکنــد کــه موضــوع علــم کالم« ،موجــود بمــا
هــو موجــود» اســت .یعنــی موضــوع علــم کالم را
از حیــث ارتبــاط بــا خداونــد بررســی میکنــد.
او بــرای اولینبــار موضوعــی را بــرای علــم کالم
تبییــن میکنــد کــه در هیــچ یــک از آثــار پیشــین
نیســت.
جنــاب الهیجــی در گوهــر مــراد در ایــن بــاره
میگویــد کالم دو ســاحت دارد :یکــی کالم
پیشــینیان و دیگــری کالم متأخرین .کالم پیشــینیان
جدلــی اســت امــا کالم متأخریــن ،تبیینــی اســت.
کالم ،از زمــان خواجــه بــه بعــد ،از مشــاجرات
دســت برداشــت و جهــت تبییــن گزارههــای
دینــی قــرار گرفــت و قــرار شــد کــه گزارههــای
دینــی را تحلیــل کنــد.
تــا اینجــا مــا حــرف خواجــه را قبــول میکنیــم.
حــال بــا توجــه بــه ســخنانی کــه عــرض کــردم،
وارد کتــاب المجلــی ابــن ابــی جمهــور احســائی
میشــویم .جنــاب ابــن ابــی جمهــور احســائی
وقتــی وارد ایــن بحــث میشــود میگویــد
موضــوع علــم کالم بنــا بــر نهــج اســامی ،بحــث
از عــوارض موجــود بمــا هــو موجــود علــى قاعــدة
اإلســام اســت .در ادامــه او اشــاره میکنــد کــه
یکــی از بحثهــای بنیادیــن ،بحــث ذات خــدا
و صفــات و افعــال خــدا اســت .بنابرایــن دوبــاره
موضوعــات مبــدأ و معــاد را بــر قانــون اســام
تحلیــل میکنــد .او تــا اینجــا ظاهــرا ً حرفــی
بــه خواجــه اضافــه نکــرده اســت .همــه اینهــا
حرفهــای خواجــه هســتند.
امــا نکتــه بنیادیــن ایــن اســت کــه ابــن ابــی
جمهــور احســائی ســامانه کتابــش را دقیقــ ًا
مثــل تجریــد خواجــه -و البتــه بــا یــک ســری
ترفندهایــی -طراحــی میکنــد .موضــوع علــم
کالم ،موجــود بمــا هــو موجــود اســت .امــا او
وقتــی وارد بحــث الهیــات میشــود میگویــد
کــه اطــاق «موجــود» فقــط بــر خداونــد درســت
اســت .اینجــا جایــی اســت کــه کل ماجــرا عــوض
میشــود .ابــن ابــی جمهــور احســائی میگویــد
کــه «موجــود» در «موجــود بمــا هــو موجــود»
یعنــی فقــط خداونــد .پــس بقیــه موجــودات چــه
هســتند؟ او بحــث حصــص وجــودی را دقیقــ ًا

ماننــد مکتــب شــیراز طــرح میکنــد .یعنــی مــآل
کالم را بــه بحــث حصــص وجــودی میکشــد
کــه بقیــه موجــودات ،حصــص وجودیانــد.
پــس از نظــر او موضــوع کالم ،خداونــد اســت
و بقیــه اشــیاء حصــص وجودیانــد .از جنــاب
ابــن ابــی جمهــور پرســیده شــد کــه فــرق تــو
بــا عرفــان چیســت؟ او گفــت مــن خــود عرفــان
هســتم .پــس بــا یــک دســتکاری خیلــی ســاده و
رندانــه ،علــم کالم بــه عرفــان احالــه میشــود.
او در ادامــه میگویــد غایــت کالم ،جمــع بیــن
فلســفه و تصــوف اســت .کالمــی کــه او طــرح
میکنــد ،فاصلــه زیــادی بــا کالم ســنتی دارد و
آن کالم ســنتی نیســت .او میگویــد غایــت کالم،
تکمیــل نفــس بــه معــارف حــق ،جهــت مشــابهت
بــه انــوار مجــرده و اتصــال بــه عالــم قدس اســت.
اینجــا او خیلــی از مطالــب را جمــع میکنــد.
غایــت کالم چیســت؟ غایــت ایــن مناظــرات
چیســت؟ غایــت تبییــن چیســت؟ تکلیــف
مناظــرات روشــن اســت .امــا خــود مناظــره
میخواهــد بــه کجــا برســد؟ غایــت تبییــن
چیســت؟ او میگویــد ایــن غایــت ،اتصــال
بــه عالــم قــدس و اتصــال بــه حضــرت ربوبــی
اســت .چــه ،اتصــال بــه حضــرت ربوبــی مســاوی
اســت بــا ســعادت عظمــی .جنــاب ابــن ســینا در
نمــط  8اشــارات (بهجــت و ســعادت) میگویــد
باالتریــن ســعادت ،رســیدن بــه لــذت عقلــی
اســت و ایــن ســعادت عظمــی اســت.
ابــن ابــی جمهــور احســائی هــم دقیق ـ ًا همیــن را
میگویــد .در واقــع او بیــن مشــرب فلســفیِ تــا
حــدی اشــراقی ،یعنــی قرائــت مشــرقی ســینوی
جمــع میکنــد .در ادامــه او میگویــد علــم کالم،
شــرافت دارد و وجــوه شـ ِ
ـرافت علــم کالم در ایــن
معانــی اســت :یکــی شــرف بــه موضــوع اســت
(چــون موضــوع علــم کالم ،خداونــد اســت)؛ دوم
اینکــه چــون علــم کالم از ادلــه عقلیــه اســتفاده
میکنــد بــر ســایر علــوم شــرافت دارد؛ (اینجــا
ادلــه عقلیــه جــزء کالم میشــود .ایــن دقیقــ ًا
حــرف ســید مرتضــی ،البتــه بــا قرائــت بســیار
زیباتــر اســت) و ســوم اینکــه فایــده کالم ایــن
اســت کــه انســان بعــد از ممــات از آن اســتفاده
میکنــد .ایــن تعبیــر کامــ ً
ا بکــر اســت.

در اینجــا مــن بــه
نامــه ابــن عربــی
بــه امــام فخــر رازی
اشــارهای میکنــم .در
ایــن نامــه زیبــا ،ابــن عربــی
اشــاره میکنــد کــه حیــف از ایــن
جــوالن ذهنــی ،حیــف از ایــن جــودت
و حیــف از ایــن علــم کــه وقــت خــود را
صــرف علــوم دنیــه کــرده اســت .اگــر او خــود
را وقــف توحیــد یــا علــم النفــس میکــرد،
آنــگاه میفهمیــد کــه در تمــام نشــئات بــه درد
او خواهنــد خــورد .بــا ایــن کالم میتــوان بــه
شــرف اخــروی دسترســی پیــدا کــرد .ســخن
مهمتــر او ایــن اســت کــه کالمــی کــه مــن بــرای
شــما میگویــم مســاوی اســت بــا حکمــت ،هــو
االول و هــو اآلخــر ،هــو الظاهــر و هــو الباطــن.
گزارههــای او بــه تعبیــری علــی االطــاق هســتند.
گزارههــای او محکــوم بــه گذشــته ،حــال و آینــده
نیســتند .بلکــه تمــام اعصــار را درمینــوردد .او
میگویــد ثمــر کالم مــن ،وصــول بــه حکمــت
اســت .فســلفه یکــی از شــئون چیــزی اســت کــه
ابــن ابــی جمهــور احســائی بــه دنبــال آن بــود.
ابــن ابــی جمهــور حســائی میگویــد کالمــی کــه
مــن میگویــم ،علــم الهــی اســت .اگــر قدمــا بــه
آن کالم میگفتنــد ،چیــزی کــه مــن میگویــم
علــم الهــی اســت .در اینجــا همــه چیــز جمــع
اســت .چــون همانطــور کــه میدانیــد ،علــم
الهــی نســبت بــه تمــام ایــن حوزههــا اطــاق
دارد.
نکتــه لطیفــی را میگویــم و بحثــم را بــه اتمــام
میرســانم .در ادامــه او میگویــد شــش شــرط
بایــد در وجــود شــما محقــق شــود تــا بــه
حکمــت برســید .در اینجــا دیالــوگ از کالم بــه
حکمــت مــیرود .او میگویــد اولیــن چیــزی
کــه بــرای قبــول حکمــت بــرای شــما الزم
اســت ایــن اســت کــه اعتــدا ِل
مــزاج داشــته باشــید .در
ســنت اســام هیــچ کــس
چنیــن چیــزی را نگفتــه
اســت .ایــن یــک
آمــوزه بودایــی و
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هندوئیســم اســت .حــال معلــوم نیســت کــه جناب
ابــن ابــی جمهــور ،حســب تــوارد چنیــن چیــزی
را میگویــد یــا واقع ـ ًا آن مطلــب را دیــده اســت.
بنابرایــن شــرط اول ،اعتــدال مــزاج اســت .شــرط
دوم ،حســن اخــاق اســت .شــرط ســوم ،ســرعت
فهــم اســت .شــرط چهارم ،جــودت حدس اســت.
شــرط پنجــم ،ذوق کشــفی اســت -کــه او ایــن را
بــه شــرط کالم و حکمــت میدانــد .بنابرایــن
شــرط پنجــم ایــن اســت کــه شــخص بایــد بــه
ذوق کشــفی برســد .شــرط ششــم ایــن اســت کــه
قلــب منــور بــه انــوار الهیــه باشــد .او بــه ایــن
جملــه اســتناد میکنــد« :و مــن لــم تکــن فــی هــذه
الشــروط ،فــا یتعــب فــی طلــب هــذه العلــوم ،فانــه ال
یصــل اال غایتهــا ».والســام علیکــم و رحمــة اللــه.
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دکتــر یوســف ثانــی :از جنــاب دکتــر ناجــی
بســیار متشــکریم .ایشــان در دو بخــش مطالبشــان
را فرمودنــد .بخــش اول ،در واقــع مقدمـهای بــرای
ورود بــه بحــث بــود و یــک بخــش هــم بیــان خــود
آراء ابــن ابــی جمهــور بــود .مــن بیشــتر در مــورد
بخــش دوم بحــث میکنــم .خــوب بــود کــه ضمــن
بیــان رأی ابــن ابــی جمهــور ،ایــن مطلــب اساســی
نیــز مطــرح میشــد کــه تعبیــر «موجــود بمــا هــو
موجــود ،علــی قانــون االســام» یعنــی چــه؟ مــا
چگونــه دربــاره موجــود بمــا هــو موجــود علــی
قانــون االســام میخواهیــم بحــث کنیــم؟ اگــر ایــن
تعابیــر بــه هــم بچســبند« ،علــی قانــون االســام»،
کجــای کار و چگونــه و بــه چــه روشــی خــود را
نشــان میدهــد؟ چــون همانطــور کــه ایشــان
اشــاره کردنــد ،بهجــز ابــن ابــی جمهــور ،دیگــران
نیــز ایــن حــرف را گفتهانــد .ولــی مــا تاکنــون
در جایــی ندیدهایــم کــه بگوینــد «علــی قانــون
االســام» در ایــن تعریــف چگونــه قیــدی اســت.
بــه عنــوان مثــال بحــث موجــود بمــا هــو موجــود،
علــی قانــون المســیحیه یــا علــی قانــون الیهــود
یعنــی چــه؟ چــون اســام یــک دیــن از ادیــان
مختلــف اســت ،پــس بایــد بتــوان ایــن قســم تعابیــر
را کنــار هــم قــرار داد .دخالــت دیــن دربــاره بحــث
موجــود بمــا هــو موجــود چگونــه تشــخص پیــدا

میکنــد؟ و چــه معنایــی پیــدا میکنــد؟ کســی بــه
ایــن ســؤاالت پاســخ دقیــق نــداده اســت ،ولــی بــه
نظــر میرســد بــرای اینکــه حیــث فلســفی کالم
یــا تقیــد اسالمیشــان را نشــان دهنــد ،ایــن قیــد را
اضافــه کردنــد .در حالــی کــه چیــز خاصــی دربــاره
آن نگفتنــد.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در ایــن بحثهــا
مکــررا ً لفــظ خــدا آورده میشــود .بــه نظــر
میآیــد خــدا یــک اصطــاح دینــی اســت کــه
وقتــی میآیــد ،خیلــی از لــوازم بحثهــای دینــی
یــا برداشــتهای دینــی مــا نیــز کنــار آن میآیــد.
بــه نظــر میرســد اگــر مــا در هــر علمــی بــه
موضــوع همــان علــم مقیــد بمانیــم ،میتوانیــم
قــدری از خلــط ایــن مســائل دور بمانیــم .اگــر در
عرفــان هــم موضــوع بحثتــان واحــد بالشــخص
یــا وجــود شــخصی باشــد ،اگــر کنــار آن اهلل تعالــی
یــا هــو الحــق و اینگونــه عبــارات را اضافــه کنیــد،
شــما را از آن فضــای صــرف علمــی کــه طــرح
میکنیــد ،دور میکنــد و وارد بحثهایــی کــه
الزمــه درکهــای دینــی اســت میکنــد .مگــر
اینکــه بگوییــد اهلل در زبــان دینــی ،همیــن اســت
کــه در اینجــا بــه نــام موجــود بمــا هــو موجــود ،یــا
موجــود مطلــق ،یــا موجــود متشــخص و یــا واحــد
بالشــخص میگوییــم .البتــه در ایــن صــورت نیــز
بــاز آن لــوازم ذهنــی همــراه آن میآیــد .وقتــی مــا
در عرفــان از خــدا بحــث میکنیــم ،هنــوز بــه خــدا
نرســیدهایم و هنــوز نمیدانیــم کــه خــدا چیســت.
خــدا یــک مفهــوم دینــی اســت .اگــر منظورتــان
از خــدا ،همــان واحــد بالشــخص اســت ،همــان
را بگوییــد و تکــرار کنیــد .گویــا آوردن الفــاظ
دینــی در کنــار آن ،قــدری فضــای بحــث را تغییــر
میدهــد.
دکتــر ناجــی اصفهانــی :مــن دو اشــارت میکنــم.
هــر دو بحثــی کــه آقــای دکتــر فرمودنــد ،جــدی
هســتند .اولیــن نکتــه ،یــک انتصــار از ابــن ابــی
جمهــور اســت و نکتــه دوم ،بحثــی مســتقل اســت.
بحــث اول ایــن اســت کــه دوســتان بــه کتــاب
تجریــد خواجــه ،کشــف المــراد ،گوهــر مــراد و
شــوارق االلهــام مراجعــه کننــد و ســاختار بحثهــا
را ببیننــد .آنــگاه ایــن ســاختار را بــا کتــاب المجلــی
ابــن ابــی جمهــور مقایســه کننــد .ابــن ابــی
جمهــور ،علــی نهــج االســام یــا علــی قاعــده

االســام را در کل کتــاب بدیــن گونــه میفهمــد
کــه اگــر در هــر بخــش مطلبــی را بیــان میکنــد،
بایســتی یــک آیــه قــرآن یــا یــک حدیــث قطعیــه
مؤیــد آن پیــدا کنــد و اگــر نتوانــد چنیــن چیــزی
را پیــدا کنــد ،یــا آن بحــث در اســام مســکوت
اســت و یــا اینکــه آن بحــث ،اســامی نیســت .او
بــه همیــن جهــت مقیــد اســت و بــه همیــن دلیــل
بــرای اولیــن بــار میبینیــم کــه یــک کتــاب پــر از
حدیــث اســت .در کتابهایــی کــه پیــش از او و
حتــی بعــد از او داریــم ،مثــ ً
ا در گوهــر مــراد و
شــوارق و کلمــه طیبــه ،بــه نــدرت حدیــث و آیــه

صــور اســت .ایــن نکتــه نیــاز بــه تأمــل دارد.
نتیجــه ایــن کالم آن اســت کــه مفــاد هــر برهانــی
کــه بــرای اثبــات واجــب الوجــود آورده شــود و
یــا هــر برهانــی کــه بــرای خداونــد آورده شــود،
جزئــیِ صورمنــد اســت .نتیجــه جزئــی صورمنــد
همانطــور کــه در کتابهــای منطــق دیــده
میشــود ،ایــن اســت کــه واجــب الوجــود یــک
امــر کلــی اســت؛ یعنــی مفهومــی قابــل صــدق
بــر کثیریــن اســت .بــه همیــن دلیــل از ادلــه
توحیــد اســتفاده میشــود تــا بگوییــم کــه واجــب
الوجــود یکــی اســت .پــس برهــان بــه هیــچ

میبینیــد .ادعــای ابــن ابــی جمهــور ایــن اســت
کــه نــه تنهــا از آیــات و احادیــث استشــهاد کنــد،
بلکــه هــم تــراز بــا او بحــث کنــد.
بحــث دوم کــه جنــاب دکتــر فرمودنــد ،یــک گالیه
و دردمنــدی در حــوزه بحــث خداونــد اســت .مــن
اشــارتی میکنــم تــا کمــی بحــث را حــل کنــم؛
گرچــه ایــن بحــث حــل نمیشــود .زیــرا جنــس
ایــن بحــث ،قابــل حــل نیســت .برهــان در فضــای
ســنتی مــا بــه نوعــی از ســاختمان قیــاس اســتفاده
میکنــد کــه ســاختمان قیــاس ،وصــول از کلــی بــه
جزئــی اســت .امــا بایــد توجــه داشــت کــه جزئــی
ای کــه در قیــاس وجــود دارد ،جزئــی صــوردار
اســت ،نــه جزئــی حقیقــی و نــه اســم خــاص.
وقتــی در ســاختمان قیــاس ارســطویی صحبــت
میکنــم ،میگویــم قضیــه موجبــه جزئــی اســت.
بعضــی از انســانها عینکــی هســتند« .بعضــی از
انســانها» جزئــیِ بــه معنــی اســم خــاص نیســت.
ایــن جزئــی ،در مقابــل آن کلــی اســت کــه دارای

وجــه نمیتوانــد در فضــای ســنتی افــاده اســم
خــاص کنــد .ایــن مشــکل همــه برهانهاســت.
بــه هیــچ وجــه شــما نمیتوانیــد برهانــی را بــرای
اثبــات اهلل بیاوریــد .اثبــات اهلل بــه هیــچ وجــه از
ســامانه قیــاس ،امکانپذیــر نیســت .حــال اگــر
ایــن بحــث را تنزیــل دهیــم (بــه ایــن معنــی
کــه از قبــل در مــورد آن بحــث کنیــم کــه اهلل
یعنــی وحــدت شــخصیه وجــود ،اهلل یعنــی علــت
العلــل ،اهلل یعنــی محــدث و اهلل یعنــی مســبب)،
در آن صــورت شــاید بتــوان کارهایــی کــرد .امــا
ابــن ابــی جمهــور احســائی رنــدی میکنــد
و مکتــب ذوق و تألــه ،وجــود را بــه خداونــد
انحصــار میدهــد .دقیقـ ًا مثــل همــان ادعایــی کــه
در وحــدت شــخصیه وجــود اســت .همانطــور
کــه میدانیــد وحــدت شــخصیه وجــود بــه یــک
قرائتــی جــزء اصــول موضوعــه اســت و بــه یــک
قرائتــی هــم شــاید بتــوان آن را از اصــول موضوعه
خــارج کــرد.
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بــا عــرض ســام و خســته نباشــید خدمــت
حضــار و اســاتید محتــرم .چنانکــه آقــای
دکتــر بــه عنــوان اشــاره کردنــد ،مــا در ایــن
بحــث میخواهیــم بحــث فلســفی شــدن کالم
یــا بــه تعبیــری ادغــام فلســفه و کالم را از
دیــدگاه فلســفه کالم بررســی کنیــم .در ایــن
عنــوان دو نکتــه هســت .مقدمتــ ًا بــرای
اینکــه موضــوع بحــث مشــخص شــود،
بایــد در مــورد آنهــا توضیحاتــی را ارائــه دهــم.
یــک مســأله ،فلســفه کالم اســت .بــه اختصــار
عــرض کنــم کــه چنانکــه از نامــش پیداســت،

وقتــی فلســفه بــه یــک علــم اضافــه میشــود
یــک نــگاه بــاال و درجــه دو بــه آن علــم -کــه
در اینجــا منظورمــان کالم اســت -میکنــد .مــا
تطــور و تحــول فلســفه کالم را بــه عنــوان
یــک هویــت تاریخــی (کــه از یــک تاریخــی
تکــون ،تطــور و تحــول پیــدا کــرد و مراحلــی
را از ســر گذرانــد) از بــاال نــگاه میکنیــم و
تأثیــر و تأثــر آن را از شــرایط دیگــر و زمینههــا
بررســی میکنیــم .همچنیــن آن خصوصیتهــا،
ویژگیهــا و مؤلفههــای کارکــردی و هویتــی
ـو ِن خــود بــا
ایــن علــم را کــه از بــدو تولــد و تکـ ّ

آنهــا عجیــن بــوده اســت ،عــرض
میکنــم.
متعاقــب ســخنانی کــه اســاتید
محتــرم در خصــوص فلســفی شــدن
کالم مطــرح کردنــد ،ایــن تبصــره و
تکلمــه را عــرض میکنــم .کاری کــه خواجــه
نصیــر کــرد ایــن بــود کــه میــراثدار کالمــی شــد
کــه بــه قــول ابــن خلــدون ،از جوینــی ،غزالــی و
فخــر رازی شــروع شــده بــود و ابنخلــدون از
آن بــه کالم متأخــر تعبیــر میکنــد .او در
همــان مقدمــه توصیــه میکنــد کــه اگــر
کســی میخواهــد کالم بخوانــد ،کالم متقــدم
یعنــی تــا مــرز جوینــی (و بــه نظــر
بنــده تــا حداکثــر غزالــی) را بخوانــد.
چــون بعــد از آن ،کالم یــک تحــول و تبدلــی
پیــدا کــرده اســت.
عــرض بنــده ایــن اســت کــه بــه فلســفی شــدن
کالم بایــد توجــه کنیــم .البتــه ایــن موضــوع
بحــث مــن نیســت و فقــط اشــارهای بــه آن
میکنــم .کاری کــه متعاقــب کار فخــر صــورت
گرفتــه اســت ایــن اســت کــه مرحــوم خواجــه،
الهیــات بالمعنــی األعــ ِم کالم را تــا حــدی
زیــادی مبانــی فلســفی قــرار داده اســت.
قبــل از خواجــه ،در کالم متقــدم نیــز راجــع
بــه مبانــی مثــل مبانــی معرفتــی ،عقــل ،روش
عقلــی ،وجــود ،وجودشناســی ،کیهانشناســی،
جهانشناســی و انسانشناســی بحــث میشــد
و متکلمــان معتزلــی و متعاقــب آنهــا ،متکلمــان
اشــعری و شــیعی ،یــک ســری مبانــی داشــتند.
کاری کــه خواجــه کــرده ایــن اســت کــه الهیــات
بالمعنــی األعــم را عمدتــ ًا مبانــی فلســفی قــرار
داده است.
امــا در الهیــات بالمعنــی األخــص ایــن تغییــر
و تبــدل چــه مقــدار ریــزش داشــت؟ هویــت
و ماهیــت الهیــات بالمعنــی األخــص ،یعنــی
مباحثــی کــه خاصتــ ًا مباحــث کالمــی
هســتند ،مثــل نبــوت ،معــاد ،فعــل انســان و
ماننــد اینهــا چــه مقــدار تغییــر کــرده
اســت؟ ایــن محــل بحــث اســت .زیــرا
همانطــور کــه جنــاب دکتــر ناجــی
هــم اشــاره کردنــد ،کالم خواجــه
در الهیــات باالمعنــی األخــص،

هنــوز تــا حــد زیــادی
در ســنت ســید مرتضــی و
معتزلــی باقــی مانــده اســت و
وقتــی راجــع بــه افعــال و اختیــار
و ماننــد اینهــا بحــث میکننــد،
حســن و قبــح همچنــان بــه عنــوان یــک
مبنــا در ایــن مباحــث دخیــل اســت .ایــن تلقــی
کــه کالم از دوره ایشــان برهانــی و فلســفی شــد
و تبــدل ماهــوی پیــدا کــرده اســت ،بــه نظــر
کمــی دور از دقــت میآیــد.
ایــن تحــول کــه خواجــه نقطــه عطــف آن بــود
و الهیــات بالمعنــی األعــم را فلســفی کــرد ،از
یــک نــگاه بیرونــی عواقبــی داشــت و آن ایــن
اســت کــه کالم بــه عنــوان یــک هویــت
مســتقل ،و متکلــم بــه عنــوان صنفــی از صنـ ِ
ـوف
علمــاء ،تقریبــ ًا از میــان رفــت .کالم ابتــدا کالم
اجتماعــی -سیاســی خــوارج ،مرجئــه و
شــیعه در دوره متقــدم اســت؛ پــس از
آن ،کالم نظــری و علمــی؛ و پــس از آن ،کالم
فلســفی میشــود .بعــد از قــرن هشــتم
و نهــم تــا قــرن ســیزدهم و چهاردهــم
و حتــی در زمــان حــال حاضــر ،بــه جــز
آن دســته از بحثهــای کالمــی کــه کالم
جدیــد نامیــده میشــود ،کالم بــه حاشــیه
رفتــه اســت و دیگــر هویتــی بــه نــام متکلــم
نداریــم .بحثــی کــه مــن عــرض میکنــم،
کمــی ناظــر بــر ایــن واقعیــت تاریخــی اســت و
بایــد بررســی شــود کــه آیــا ســیر کالم و فلســفی
شــدن آن ،در از میــان رفتــن کالم بــه عنــوان
یــک علــم مســتقل دینــی ،مقــارن بــوده
یــا مســبب (نــه علــت تامــه ،بلکــه
علــت ناقصــه) نیــز بــوده اســت؟ ایــن امــر چــه
تبعاتــی میتوانــد داشــته باشــد و چــه بــرآوردی
میتوانیــم از آن داشــته باشــیم؟

مــن بحــث را بــه دو قســمت تقســیم
میکنــم .یــک بخــش از بحــث،
ناظــر بــر هویــت ،ماهیــت ،تعریــف
کالم و کارکردهــای ذاتــی کالم
تکــون بــا
اســت کــه از بــدو
ّ
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آن همــراه بــوده اســت .بخــش دیگــر بحــث،
از بُعــد جامعهشناســی علــم کالم اســت .در واقــع
ایــن بخــش از بحــث ،مربــوط بــه نــگاه فرهنگــی
بــه کالم و جایــگاه آن در میــان علــوم دینــی
است.
از بُعــد اول ،مــا چنــد نکتــه را در کالم تشــخیص
میدهیــم کــه هویــت کالم و تعریــف کالم بــا
آن عجیــن اســت و کارکــرد ذاتــی و اصلــی
کالم بــوده اســت .یــک نکتــه کــه نکتــه مکــرری
اســت ،بحــث جدلــی بــودن کالم اســت .ســنت
فلســفی مــا ،جدلــی بــودن را یــک نقطــه منفــی
میبینــد؛ درحالــی کــه اساســ ًا هویــت کالم،
بــه آن قیــام داشــته اســت .اولیــن کســی کــه
کالم را تعریــف کــرده اســت فارابــی اســت .او
میگویــد کار کالم دفــاع از عقایــد و آرایــی
اســت کــه واضــع دیــن بیــان کــرده و
مقابلــه بــا شــبهاتی اســت کــه متوجــه آن
میشــوند .معتزلــه کالم را تعریــف نکردنــد و
ایــن نکتــه جــای تعلیــل دارد .امــا بعــد از آن،
در کالم متأخــر (بــه تعبیــر ابنخلــدون)
و در شــرح مواقــف ،شــرح المقاصــد و غیــره،
همــه بُعــد جدلــی را بــه عنــوان یــک وظیفــه
و کارکــرد اصلــی زبــان دانســتهاند .یعنــی
مأموریــت و رســالت متکلــم ،دفــاع از باورهــای
عامــه و باورهــای دینــی اســت .امــا جــدل از
موضــع فلســفی ،مبانــی برهانــی نــدارد و متکلــم
نیــز چنیــن ادعایــی نــدارد .آیــا ایــن یــک نقیصــه
اســت؟ بــه نظــر مــن نیســت.
همــان طــور کــه مســتحضر هســتید ،وقتــی ابــن
رشــد میخواهــد اقســام اســتدالل و حجــت را
بــه لحــاظ تیپولــوژی روانــی مــردم بیــان کنــد،
میگویــد یــک قســمت ،اســتدال ِل برهانــی
اســت کــه متعلــق بــه عــدهای خــاص و
اهــل فلســفه اســت کــه بــرای اینکــه امــری را
بپذیرنــد ،آن امــر بایــد صــد در صــد برایشــان
مســجل شــود ،بــه گونـهای کــه نقیــض آن محــال
باشــد .امــا یــک طیــف از ذهنیتهــا (کــه بخــش
وســیعی از مــردم اینگونهانــد) ،ذهنیــت جدلــی
اســت؛ یعنــی بــا ظــن و درصــدی از اطمینــان کــه
باورشــان از بــاور رقیــب ضعیفتــر نباشــد و
بلکــه قویتــر باشــد ،بــه طــور نســبی امــری را
میپذیرنــد .نــگاه دیگــر ،نــگاه خطابــی اســت که

محــل بحــث نیســت .وظیفــه متکلــم ایــن اســت
کــه از حریــم ایمــان عامــه و بخــش وســیعی از
مــردم و مؤمنیــن بــا جــدل دفــاع کنــد .در حالــی
کــه اساســ ًا فلســفه ،جــدل را نقطــه ضعفــی
میبینــد .یــک فیلســوف بمــا هــو فیلســوف
نمیتوانــد اهــل جــدل باشــد.
مســأله دیگــر ،مقیــد بــه دیــن بــودن و مقیــد
بــه نصــوص دینــی بــودن اســت .ایــن حــرف
عجیبــی نیســت و در تعاریفــی کــه عــرض
کــردم ،از جملــه در تعریــف فارابــی نیــز هســت.
چنــان کــه عــرض کــردم ،رســالت و مأموریــت
متکلــم اساس ـ ًا مقیــد بــودن بــه دیــن اســت .او
ایــن پیــش فــرض را دارد کــه از آراء دینــی
دفــاع کنــد .ایــن یــک نیــاز اجتماعــیِ جامعــه
متدیــن یــا جامعــه ایمانــی اســت کــه یــک عالِــم
بــا پیــش فرضهــای دین ـیاش تــاش کنــد کــه
آراء دینــی را مســتدل کنــد؛ اگــر قابــل برهــان
هســتند ،برایشــان برهــان بیــاورد و اگــر نــه ،در
ســطوح پائینتــر و متنزلتــری از آنهــا دفــاع
کنــد.
همانطــور کــه عــرض کــردم ،کالم بــه
خصــوص در دوره معتزلــی -یعنــی از قــرن دوم
تــا پنجــم -علمــی شــد .مــا میبینیــم حتــی در
جایــی کــه متکلمیــن مباحــث نظــری و الهیــات
بالمعنــی األعــم داشــتند ،مبانــی جهانشــناختی،
معرفتشــناختی و انسانشــناختی داشــتند.
آنهــا مبانــیای را بــه عنــوان مــاک انتخــاب
میکردنــد کــه بهتــر بتوانــد در خدمــت
دیــن باشــد ،متکلــم را در دفــاع از دیــن تواناتــر
کنــد و شایســتگی بیشــتری بــرای مانــدگاری
داشــته باشــد .اتمیســم ،جــزء الیتجــ ّزا ،یکــی
از مبانــی جهانشــناختی اســت کــه ابتــدا
متکلمیــن معتزلــی آن را اتخــاذ کردنــد و بعــد
از آن ،اشــاعره نیــز آن را برگرفتنــد .بــا توجــه
بــه اینکــه اتمیســم ،بــه اجســام و اعــراض
قائــل میشــد ،جهــان را بــه گونــهای ترســیم
میکــرد کــه میگفــت فنــا و بقــا ،خودشــان
یــک َع َرضــی هســتند کــه خداونــد بایــد دم بــه
دم بــه عالــم بدهــد .اتمیســم در واقــع عالــم را
معلــق و آویــزان بــه خــدا و متعلــق بــه خــدا
ترســیم میکــرد و ایــن دســته از متکلیمــن ،از
لحــاظ موضــع کالمیشــان آن را اختیــار کردنــد.

از طــرف دیگــر ،همــان طــور کــه در طــول
تاریــخ کالم میبینیــم ،اگــر متکلمــان عقیــده و
نظریــهای را در ایــن مبانــی انتخــاب میکردنــد
کــه بــا احساســات دینــی منافــات داشــت ،آن
نظریــه کنــار گذاشــته میشــد .ن َ ّظــام میگفــت
کــه خداونــد نمیتوانــد ظلــم کنــد .ایــن نظریــه
کنــار گذاشــته شــد .زیــرا تعبیــر آن ،احساســات
دینــی را جریح ـهدار میکــرد .گاهــی متکلــم بــه
عنــوان کســی کــه میخواهــد دفــاع عقلــی از
دیــن کنــد ،بایــد بــه لــوازم کالم خــود نیــز ملتــزم
باشــد و آنهــا را بپذیــرد .مــا در طــول تاریــخ
کالم میبینیــم کــه بعضــ ًا از بعضــی لــوازم کــه
تبعــات دینــی داشــت و احساســات دینــی را
جریح ـهدار میکــرد یــا بــا بعضــی از عقایــد یــا
نصــوص منافــات داشــت ،دســت کشــیده شــده
اســت .مثــل بحــث نفــی حرکــت کــه ابوالهذیــل
بــه آن قائــل بــود و میگفــت مــا بعــد از مــرگ،
حرکــت نداریــم .ایــن بحـ ِ
ـث جــدی در فلســفه
هــم هســت کــه در بهشــت و دوزخ نــه حرکــت
هســت ،و نــه اختیــار .چــون اگــر اختیــار باشــد،
بــاز فــرد مکلــف اســت؛ درحالــی کــه افــراد
در قیامــت ،دیگــر مکلــف نیســتند .بعدهــا ایــن
نظریــه کنــار گذاشــته شــد .همــه ایــن مــواردی
کــه گفتــم ،در فلســفه بنــا بــر تعریــف ،منتفــی
هســتند .شــما نمیتوانیــد ایــن قســم دغدغههــا
را بــه عنــوان یــک فیلســوف لحــاظ کنیــد .بنــا بر
تعریــف ،فیلســوف دغدغــه حقیقــت را دارد و
نگــران لغــزش اســت ،نــه نگــران تبعــات نتیجــه.
تقســیمی در کالم هســت .مباحــث کالم را بــه
لحــاظ محتــوا ،بــه دقیــق الــکالم یــا لطیــف
الــکالم و جلیــل الــکالم (جلــی هــم گفتــه
میشــود) تقســیم میکننــد .گاهــی دقیــق
را بــا طبیعیــات ،و مبانــی غیرالهیاتــی و جلــی
را بــا مباحــث الهیاتــی یکــی میگیرنــد .امــا در
تقســیمی دیگــر کــه متکلمیــن انجــام دادهانــد ،بــه
نظــر میآیــد کــه دقیــق الــکالم را بــا عقلیــات
یکــی گرفتــه و جلیلالــکالم را آن دســته از
مباحــث کالمــی دانســتهاند کــه ســمعی و
نقلــی اســت .در بیــن صفــات الهــی ،مــا حتــی
صفــات خبــری هــم داریــم؛ مثــل الرحمــن علــى
العــرش اســتوى .پــس جلیــل الــکالم راجــع بــه
ایــن مباحــث و بحثهــای معــاد و خصوصیــات

بهشــت و جهنــم و نبــوت خاصــه بحــث
میکنــد کــه همــه اینهــا ســمعی هســتند .البتــه
ایــن بحثهــای ســمعی بــا آن صبغــه کالمــی،
از بحثهــای تفســیری و مباحــث اهــل حدیــث
و فقــه الحدیــث متفــاوت اســت و ایــن نیازمنــد
صنفــی اســت کــه بــه آنهــا بپــردازد و فلســفه
نمیتوانــد متکفــل ایــن امــر شــود.
امــا مســأله دیگــر ،معطوف بــه عمل بودن اســت.
کالم ،معطــوف بــه عمــل و تکلیفمحــور اســت.
تکلیــف ،از مباحــث اولیــه و محوری کالم اســت
و ناظــر بــر عمــل اســت .فقــه ،فعــل
مکلفیــن را بررســی میکنــد .یــک بحــث اصلــی
متکلــم هــم تکلیــف اســت .هرچنــد کــه متکلــم
میگویــد تکلیــف عملــی و تکلیــف نظــری
داریــم و فعــل عملــی و فعــل قلبــی داریــم،
ولــی بــه هــر حــال حتــی آن تکلیــف نظــری را
هــم بــه عنــوان یــک فعــل در نظــر میگیــرد و
تکلیفمحــور اســت .عــرض کردیــم کــه خــود
کالم یــک رســالت و تکلیفــی اســت کــه یــک
عالــم احســاس میکنــد.
میخواهــم ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه
بحثهــای کالمــی ،ولــو آنجــا کــه راجــع بــه
عقایــد اســت ،معطــوف بــه نتیجــه عملــی اســت.
چــون ســعادتی کــه متکلــم در نظــر میگیــرد،
ســعادتی اســت کــه انســان در آخــرت بــه آن
نایــل میشــود و بهشــت و جهنــم یــا ثــواب
و عقــاب ،متفــرع بــر جــزاء و عقــاب عمــل
انســان اســت .آنجــا کــه راجــع بــه مبــدأ و معــاد
بحــث میشــود ،آن عواقــب و ســعادت عملــی
مــد نظــر اســت .درحالــی کــه چنانکــه اشــاره
کردیــم ،فیلســوف ســعادت انســان را ســعادت
نظــری میدانــد« :و صیــرورت االنســان عالمــا
عقلیّــا مضاهیــا للعالــم العینــی».
فــان اس ،چهــار جلــد کتــاب راجــع بــه
بحثهــای کالم در ســه قــرن نخســت اســامی
نوشــته اســت و کتــاب کالم و جامعــه او در
حــال ترجمــه اســت و جلــد اول آن زیــر چــاپ
اســت .در فرهنــگ و علــوم و تمــدن اســامی،
تأکیــد بــر عمــل بــه حــدی اســت کــه فــان اس
در ایــن رابطــه میگویــد تأکیــد بــر نظــر –
در میــان مستشــرقین رایــج اســت کــه کالم را
یــک علــم نظــری میبیننــد .هرچنــد کــه در
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تقســیمات حکمــت نظــری و عملی ،کالم بیشــتر
در نظــر قــرار میگیــرد -یــک اشــتباه و خلطــی
اســت کــه از مقایســه اســام و مســیحیت رخ
داده اســت .چــون در مســیحیت ،ارتدکســی
یعنــی راستکیشــی یــا راســتعقیدتی اصــل
اســت؛ درحالــی کــه در اســام ،ارتوپراکســی
یعنــی راســتعملی اصــل اســت .ایــن حــرف
کمــی رادیــکال و تنــد اســت و از همیــن جهــت،
دور از واقــع بــه نظــر میرســد .عقیــده هــم در
ســعادت انســان دخیــل اســت .میخواهــم ایــن
را بگویــم کــه کســی از بیــرون بــه ایــن موضــوع
نــگاه میکنــد کــه کالمشــناس اســت و بیشــتر
ناظــر بــر آن دوره متقــدم کالم اســت میبینــد
کــه آن وجــه عملــی کالم خیلــی برجســته
اســت .درحالــی کــه در حکمــت نظــری و
فلســفه ،حســن و قبــح و مبنــای عمــل را یــک
بحــث جدلــی میداننــد و بیشــتر بــر نظــر
تأکیــد دارند.
نکتــه دیگــر ،متطــور و متحــول بــودن کالم
اســت .وقتــی از بــاال نــگاه میکنیــم ،کالم
بــه عنــوان یــک هویــت تاریخــی ،هویتــی کامـ ً
ا
متطــور و متحــول دارد .تطــور کالم هــم از
لحــاظ موضوعاتــش اســت و هــم از لحــاظ
روش .در یــک دوره میبینیــد کــه گنــاه کبیــره،
کفــر و ایمــان مســأله آن اســت و در دورهای
دیگــر ،توحیــد و صفــات مســأله آن میشــود
و بســته بــه شــرایطی کــه جامعــه اســامی
طــی میکنــد ،کالم هــم خــود را بــا آن،
در روش ،موضوعــات و تعریفــی کــه از
خــودش دارد تطبیــق میدهــد .بنابرایــن
کالم در موضوعاتــی کــه مــورد بحــث قــرار
میدهــد ،متطــور اســت و آنهــا را بــه طــور
طبیعــی بازنگــری میکنــد .نمیخواهــم بگویــم
کــه ایــن امــر کام ـ ً
ا خودآگاهانــه اســت .زیــرا
کالم بــا جامعــه عجیــن اســت و بــا عینیــت
جامعــه آمیختــه اســت .جامعــه متطــور و متحول
اســت و کالم هــم بخشــی زنــده و پویــا از
جامعــه اســت کــه متناســب و هــم پــای
جامعــه حرکــت میکنــد .بحــث کالم جدیــد
هــم در اینجــا معنــا پیــدا میکنــد .چــون جامعــه
متطــور اســت و کالم زنــده اســت ،بنابرایــن
کالم حتــی در مبانــی ،موضوعــات و حتــی روش

خــود تجدیــد نظــر میکنــد .چــون بایــد در هــر
زمــان ،پاســخگوی جامعــه و مســائل آن باشــد.
جدلــی بــودن ،یکــی از عوامــل تطور کالم اســت.
مســأله دیگــر ایــن اســت کــه بــه نظــر مــن
نقشــی کــه متکلــم بــازی میکــرد ،نقــش یــک
نخبــه فکــری اســت .در ایــن بحثهــا تفاوتــی
بیــن روشــنفکر و آکادمیســین قائــل میشــوند بــه
ایــن نحــو کــه روشــنفکر درگیــر مســائل عینــی
جامعــه ،اصــاح جامعــه ،انقــاب در جامعــه و
دگرگونــی جامعــه اســت .بــه نظــرم شــبیه
ایــن تفــاوت را میتــوان میــان فیلســوف
و متکلــم در نظــر گرفــت .فیلســوف ،یــک
آکادمیســین اســت کــه فارغالبــال دغدغــه
حقیقــت دارد .لــذا میبینیــد کــه مصلحــان
نیــز نظریــه مثبتــی ندارنــد .مرحــوم شــریعتی
بــه فالســفه میتــازد .ولــی متکلــم ایــن گونــه
نیســت .مــا میبینیــم کــه خــوارج در دورهای
بــا یــک اندیشــه کالمــی و بــا تعریــف خاصــی
از ایمــان ،خشــونت آفرینــی میکردنــد .انتقــال
جامعــه از آن خشــونت ،بــه مداراگــری و تحمــلِ
دیگــری دقیقـ ًا توســط متکلمــان صــورت گرفت
و متکلمــان –چــه مرجئــه ،چــه متکلمــان شــیعی
و چــه معتزلــه -در آن انتقــال دخیــل بودنــد .ایــن
نکتــه نشــان میدهــد کــه متکلمــان همپــای
جامعــه متحــول میشــوند.
متکلمــان بــه مســأله ناظــر بــه نیازهــای
عینــی بــودن ،مقابلــه بــا بدعتهــا ،مقابلــه
بــا خرافــات و حتــی مقابلــه بــا حکومــت نیــز
پرداختهانــد .جــدا از متکلمــان شــیعه ،بســیاری
از متکلمــان مثــل مرجئیهــا ،خــوارج ،زیدیــه و
معتزلــه ،موضــع منتقــد حکومــت ،بعضـ ًا موضــع
انقالبــی ،و بعضـ ًا موضــوع ســکوت و همراهــی
داشــتند .متکلــم بایــد از یــک موضــع دینــی در
مــورد مســائل حکومــت و جامعــه ،اعتقاداتــی که
هســت ،خرافــات ،زندقــه ،باورهــای بیگانــهای
کــه وارد میشــوند -خــواه ســازگار و خــواه
ناســازگار -اظهــار نظــر کنــد .فیلســوف هــم
میتوانــد جــدا از موضــع فلســفی ،موضــع
خــود را داشــته باشــد.

یــک خصوصیــت متکلــم کــه کالم را متصــرم
میکنــد و پــا بــه پــای جامعــه حرکــت میکنــد،
انفتــاح اســت .متکلــم بــه لحــاظ فرهنگــی ،بــه
روی دیگــری گشــوده اســت .منظــور از دیگری،
ادیــان ،نحلههــا و مذاهــب دیگــر اســت .البتــه
نــه بــه ایــن معنــا کــه متکلــم آنهــا را میپذیــرد،
بلکــه متکلــم میخواهــد ببینــد کــه تــا چــه
حــد میتوانــد از آنهــا اســتفاده کنــد و آنهــا تــا
چــه حــد بــرای دیــن شــبههانگیزند تــا بــه آن
پاســخ بگویــد .بنابرایــن متکلــم بــه ایــن معنــا،
گشــودگی دارد.
رویارویــی مســتقیم بــا منتقــدان و پرسشــگران،
خصوصیــت دیگــر متکلــم اســت .متکلــم دائــم
در جامعــه حضــور دارد و پاســخگوی منتقــدان
اســت .ایــن امــر ،ماهیــت متطــور بــودن متکلــم
را رقــم میزنــد.

بحــث سیاســت را کنــار میگــذارم و بــه
بحــث کالم و جامعــه میپــردازم .متکلــم،
بــر خــاف فیلســوف ،بــه عنــوان یــک
عالــم دینــی شــناخته میشــد .شــما در
تقســیمات متعــددی کــه عالمــان اســامی
و حتــی فیلســوفان اســامی از علــوم اســامی
کردهانــد ،فلســفه را نمیبینیــد؛ امــا کالم
یکــی از علــوم مهــم اســامی اســت .چــرا
بایــد وضــع بــه گونــهای باشــد کــه کالم
و متکلــم ،بــه عنــوان یــک صنــف ،حضــور
جــدی نداشــته باشــد؟ بــه وجــه تبلیغــی و
دعوتگــری و وجــه آموزشگــری متکلــم
نیــز بایــد توجــه کــرد .فالســفه در مســاجد،
حــوزه درســی و حلقــات درســی نداشــتند!
درحالــی کــه متکلــم در مســاجد ،در مــدارس
علمیــه دینــی ،در دارالتبلیغهــا ،در دارالعلمهــا
و در دارالحکمههــا حلقــات درســی داشــت.
وقتــی بــه لحــاظ جامعهشناســی علــم نــگاه
میکنیــم ،میبینیــم کــه اینهــا خســرانهایی
هســتند کــه فلســفی شــدن کالم ،فرصتهــا را
از کالم گرفتــه اســت.
متکلــم بــه عنــوان یــک عقلگــرای معتــدل و
مقیــد بــه نصــوص و بــه ظواهــر دینــی ،طبقـهای

بــود کــه میتوانســت چــراغ عقلگرایــی را در
میــان ُمتِدیِنیــن و در میــان جامعــه دینــی زنــده
نــگاه دارد؛ چــون عموم ـ ًا او را بــه عنــوان یــک
عالــم دینــی بــه رســمیت میشناســند .ولــی
فلســفه یــا عرفــان در میــان متشــرعین چنیــن
نبــود .مــن نمیگویــم کــه ایــن حــرف درســتی
اســت .امــا از ابتــدا تــا امــروز ،همــواره یــک
نــگاه منفــی بــوده مبنــی بــر اینکــه فلســفه ریشــه
یونانــی دارد .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت.
نکتــه آخــر ،جایــگاه فرهنگــی کالم اســت.
کالم در میــان پیکــره علــوم دینــی ،یــک
جایــگاه سیســتماتیک و ارگانیــک و انــدامواری
دارد؛ درحالــی کــه فلســفه ایــن جایــگاه را
نــدارد .مــن بــه درســتی یــا غلطــی ایــن گفتــه
کار نــدارم و واقعیــت قضیــه را عــرض میکنــم.
جایگاهــی کــه کالم در میــان علــوم دینــی دارد
ایــن اســت کــه مبانــی کالمــی در مبانــی فقــه ،در
بحثهــای اصولــی ،در حدیــث و در تفســیر،
دخیلانــد .یــک مفســر ،پیشــاپیش مبانــی کالمــی
دارد.
نکتــهای را راجــع بــه فقــه عــرض میکنــم.
غزالــی در المســتصفى میگویــد متکلــم مبانــی
فقــه را تعمیــم میکنــد .نــگاه بــه خــدا در فقــه به
عنــوان مــوال و بــه عنــوان ِّ
مکلف و شــارع اســت
و انســان ،عبــد اســت .حــال از شــما میپرســم
کــه در کجــای فلســفه در مــورد ِّ
مکلــف بــودن و
شــارع بــودن خداونــد بحــث شــده اســت؟ ایــن
متکلــم اســت کــه بحــث میکنــد خــدا ِّ
مکلــف،
تکلیفکننــده و شــارع اســت .در واقــع مبانــی
یــک متکلــم ایــن اجــازه را بــه او میدهــد.
کتــاب معتمــد ابوالحســین بصــری (کــه االن هــم
موجــود اســت) و قبــل از او ،عبدالجبــار
عمــد در اصــول فقــه ،در آن زمــان کــه کالم
حیویــت داشــت و زنــده بــود ،نوشــته شــدند.
غزالــی ،کتــاب المســتصفى را تــا حــد زیــادی
بــر اســاس معتمــد نوشــته اســت .آنهــا کتــاب
اصولــی ،فقهــی و مبانــی حدیثــی داشــتند و ایــن
تنگاتنگــی کالم بــا ســایر علــوم دینــی را نشــان
میدهــد .اگــر مــا کالم را کام ـ ً
ا فلســفی کنیــم،
فرصــت داد و ســتد و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ســایر
علــوم را از آن گرفتهایــم .از حوصل ـهای کــه بــه
خــرج دادیــد ،خیلــی ممنونــم .والســام علیکــم.
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دکتــر یوســف ثانــی :خیلــی متشــکرم.
ســخنرانی بســیار خــوب و پــر نکتـهای بــود در
دفــاع از علــم کالم؛ بــر خــاف جــو موجــود
در جامعــه علــوم اســامی در ایــران کــه
همــه مســحور فلســفه و بحثهــای عقلــی
شــدهایم .و خیلــی خوشــحالیم کــه کالم در
دامــن فلســفه آمــده و هویــت خــود را از دســت
داده و چیــزی از آن باقــی نمانــده اســت .اینهــا
نــکات مهمــی بــود .زیــرا معلــوم نیســت کــه

حــوزه اســامی ،حرفــی نــو نــدارد.
دکتــر یوســف ثانــی :فکــر میکنــم کــه آقــای
دکتــر ضمــن صحبتهایشــان ،پاســخ شــما را
دادهانــد.
دکتــر هوشــنگی :خواجــه متوفــی ســال 672
اســت .از قــرن هفتــم ،وقتــی الهیــات باالمعنــی
األعــم فلســفی میشــود ،کالم فلســفی
میشــود .البتــه همانطــور کــه عــرض کــردم،
کالم بــه طــور کامــل هــم فلســفی نشــد .فلســفی
دانســتن کالم ،فقــط در خواجــه -کــه شــیعه
اســت -نیســت .شــما در شــرح المواقــف و
شــرح المقاصــد نیــز همیــن داســتان را میبینیــد.

ادغــام کالم در فلســفه کــه باعــث از بیــن رفتــن
هویــت مســتقل کالم شــد ،حادثــه خوبــی
بــوده یــا خیــر .کاش آقــای دکتــر زودتــر
میآمدنــد و ایــن ســخنرانی در اول ایــراد
میشــد کــه بحــث بهتــری بیــن ســخنرانان
بعــدی کــه ممکــن بــود موضــع دیگری داشــتند
دربگیــرد.
حضــار :مــا راجــع بــه کالم صحبــت میکنیــم،
امــا چــرا برکــه کالم خشــکیده اســت؟ چــرا
کالم بــه معتزلــه و مرجئــه و غیــره محــدود شــده
اســت؟ چــرا ادامــه پیــدا نکــرد؟ ایــن کتــاب
خســته کننــده اســت و حــرف نــو نــدارد و
بــه یــک ســری از حرفهــای تکــراری کــه
سربســته هســتند محــدود اســت .ایــن کتــاب در

ایجــی ،تفتازانــی و جرجانــی همــه اشــعری
هســتند .امــا در عیــن حــال ،کالم را فلســفی در
نظــر میگیرنــد.
در مــورد درجــا زدن جریــان کالم کــه شــما
فرمودیــد ،بایــد گفــت کــه او درجــا نــزده اســت،
بلکــه مــا درجــا زدهایــم .مرحــوم خواجــه در
زمــان خــودش مســائل را جــواب داده اســت .بــه
نظــرم میآیــد در کنــار ایــن جریــان فلســفی،
در جهــان اســام -چــه تســنن و چــه تشــیع-
جریانــی داریــم کــه اینگونــه نیســت کــه بــه
کالم ،صرفــ ًا فلســفی نــگاه کننــد .هــم از
آن اســتفاده میکننــد و هــم از مبانــی دیگــر.
امــا اینهــا افــراد متفنــن هســتند؛ یعنــی در درجــه
اول فقیــه هســتند ،مثــل آیــت اهلل ســبحانی کــه

مرجــع تقلیــد اســت و در عیــن
حــال ،دغدغــه کالمــی هــم دارد .یــا
مثــل آیــت اهلل مــکارم ،و بــه نظــر من
قویتــر از همــه اینهــا ،اســتاد
مطهــری اســت کــه ایشــان تــا حــد
زیــادی ممحــض بودنــد .ایــن در
جهــان شــیعه اســت کــه بــه نظــر
میآیــد بهتــر اســت .چــون شــیعه،
آن میــراث فلســفی و عقلــی را دارد.
ولــی مباحــث و اشــکاالت در آن
ســطح فلســفی باقــی ماندنــد و فــرد
نیــز ممحــض نیســت.
اســتاد یزدانپنــاه اشــاره کردنــد کــه
خواجــه بــه فالســفه یــک شــهریهای
اختصــاص داده بــود .در یــک دوره،
حکومــت از متکلمیــن حمایــت
میکــرد ،مأمــون برایشــان مقــرری
گذاشــته بــود و بعضــی خــواص از
آنهــا حمایــت میکردنــد .وقتــی
صنــف وجــود داشــته باشــد،
بایــد حامــی نیــز داشــته باشــد.
االن آن صنــف و حامــی نیســت.
فــردی فقیــه ،مفســر و فیلســوف
اســت و ناچــار اســت بــر اســاس
دغدغههــای شــخصیاش ،یــک آراء
کالمــی را هــم پاســخ بدهــد .بــه نظر
میآیــد ایــن داســتان در اهــل تســنن
هــم اتفــاق افتــاده اســت .مــا متکلــم
ممحــض نداریــم .تنهــا در دوره
متأخــر -کــه بعضیهــا میگوینــد
از اقبــال و کتــاب بازســازی فکــر
دینــی و ســید جمــال شــروع شــده
اســت -همــه منتظرنــد کــه یــک کالم
کــه از آن بــه کالم جدیــد تعبیــر
میشــود ظهــور کنــد .دو تعبیــر
از کالم جدیــد هســت .یکــی
همــان کالم تجریــد اســت ،یعنــی
در مبانــی و روش بــه مســائل جدیــد
پاســخ دهــد؛ و یــک تلقــی دیگــر
کــه متناســب بــا هویــت متطــور و
متصــرم کالم اســت ایــن اســت کــه
یــک ســنتی شــروع شــود کــه حتــی

در روش هــم تجدیــد نظــر کنــد.
یعنــی شــاید نتوانــد بحــث حقــوق
زن یــا حقــوق بشــر را بــا مبانــی
فلســفی پاســخ دهــد .هرچنــد آیــت
اهلل جــوادی از موضــع فلســفی
بــه آن جــواب دادهانــد ،امــا از
موضــع حقوقــی نیــز بایــد بــه
آن پاســخ داده شــود .بــه نظــر
مــن بایــد بــه ســویی برویــم کــه
کالم تخصصــی شــود و یــک عــده
ممحــض شــوند و از تجدیــد نظــر
در روش ،مبانــی ،موضوعــات و
حتــی اولویتهــا ابایــی نداشــته
باشــند.
حضــار :شــما میفرماییــد کــه کالم
دغدغــه اصــاح دارد .امــا فلســفه
چنیــن دغدغــهای را نــدارد.
دکتــر هوشــنگی :کالم بــه دلیــل
ماهیتــش ،یــک هویــت پویــا ،چابک
و ســبکبال دارد و نمیتوانــد
خــود را بــه آن مبانــی کــه اهــل
فلســفه میگوینــد برهانــی ،فــرا
زمانــی و فــرا مکانــی اســت مقیــد
کنــد و فقــط بــا آن مبانــی کار کنــد.
آن مبانــی در دفــاع از خــدا و اثبــات
واجــب همیشــه بــه کار میآینــد .اما
بحــث دیــن خیلــی فراتــر از فقــط
اثبــات خــدا اســت .در حــال حاضــر
اثبــات خــدا و وجــود خــدا چقــدر
دغدغــه بشــریت اســت؟ مــن آماری
را جدیــدا ً دیــدهام کــه نمیدانــم تــا
چــه انــدازه معتبــر اســت .گفتــه
شــده اســت کــه حــدود  %42از
ملحــدان بــه طــور کلــی و حــدود
 %22از آنهــا بــه صــورت روزانــه
دعــا میکننــد .عــدهای از آنهــا
گفتــه بودنــد فقــط در موقعیتهــای
خطیــر ،مخاطرهآمیــز و یــا در
تنهایــی دعــا میکننــد .یعنــی آن
کســی هــم کــه بــه صراحــت منکــر
اســت ،در عمــق مکنــون ضمیــرش
چنیــن بــاوری دارد .از آنهــا پرســیده
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شــد کــه دعــا کــردن تــا چــه انــدازه معقــول
اســت؟ گفتنــد ایــن کار جــواب میدهــد و
مــن بــا دعــا کــردن ،آرامــش میگیــرم.
دکتــر یوســف ثانــی :گفتــه بــود شــنیدهام
ایــن کار بــرای کســانی کــه معتقــد نیســتند هم
جــواب میدهــد.
حضــار :شــما فرمودیــد کــه وظیفــه کالم،
دفــاع از دیــن اســت .االن ســؤاالتی کــه بــه
دیــن وارد میشــود مخلــوط بــا فلســفه
اســت .یعنــی بحــث هرمنتوتیــک فلســفی
را مطــرح میکننــد .کالم اینجــا کاربــردی
نــدارد.
دکتــر هوشــنگی :منظــور از فلســفه لزومــاً
فلســفه مالصــدرا نیســت .البتــه بــا فلســفه
مالصــدرا هــم بــا یــک مبنایــی میتــوان
بــه آن پاســخ داد .مگــر متألهیــن
غربــی چــه کار کردنــد؟ آنهــا متکلــم
امــروزی هســتند .تیلیــش یــا بولتمــان با
مبانــی هایدگــری و اگزیستانسیالیســتی
از دیــن دفــاع میکننــد .مــا آن دفــاع را
نمیپذیریــم .عــرض کــردم کــه شــما
بعضــی از شــبهات فلســفی را بــا مبنــای
فلســفی پاســخ میدهیــد .بــه نظــر مــن االن
یکــی از مهمتریــن شــبهات ،بحــث نظریــه
ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی تکامــل اســت.
حتــی آن بحــث فیزیولــوژی کــه برهــان
نظــم را زیــر ســؤال میبــرد هــم االن زیــاد
مطــرح نیســت .ابعــاد اجتماعــی -فرهنگــی
کــه اخــاق ،دیــن و هنــر را میخواهــد
بــا نظریــه تکاملــی ،بقــای اصلــح و
انطبــاق بــا محیــط توضیــح دهــد .االن عمومـ ًا
اشــکاالت از ناحیــه علــوم انســانی مثــل
جامعهشناســی و روانشناســی مطــرح
میشــوند .پاســخ ایــن اشــکاالت نیــز
بایــد از ســنخ خودشــان باشــد و لزومــ ًا
نمیتوانــد فلســفی باشــد .ولــی آنجــا
کــه اشــکاالت ،ماهیــت فلســفی
دارد ،قطعــ ًا متکلــم بایــد از
مبانــی فلســفی اســتفاده
کنــد.

خانــم دکتــر اعوانــی :فکــر میکنــم
مشــکل ایــن اســت کــه کالم یــک مبحــث
مختــص بــه همــان جامعــه ،همــان فرهنــگ،
همــان عقیــده و همــان دیــن اســت .مــا
میخواهیــم مباحــث کالمــی را بــا فلســفه
غــرب جــواب بدهیــم .یعنــی از یــک جهــت،
فلســفه بــه طــرف فلســفه غربــی رفتــه اســت
و از ســوی دیگــر ،فلســفه اســامی بــه رشــد
مباحــث کالمــی امــروز نرســیده اســت.
بنابرایــن از فلســفه غربــی بــرای کالم پاســخ
تهیــه میکنیــم کــه موجــب خلطــی میشــود
کــه مخــرب اســت.
دکتــر هوشــنگی :یعنــی از مبانــی اســتفاده
میکنیــم کــه شــاید معــارض یــا ناهمخــوان
باشــند .کالم بایــد از دل جامعــه و ســنت
بجوشــد .فلســفه نیــز بایــد از دل ســنت
بجوشــد .چیــز جدیــدی کــه منتظــر آن
هســتیم ،نمیتوانــد وارداتــی باشــد.
البتــه همــه مطالــب را بایــد خوانــد.
همــان طــور کــه ابنســینا یــا فارابــی،
افالطــون را خواندنــد ،متکلمیــن مــا هم
اتمیســم را از فالســفه یونــان گرفتنــد
و آن را بومــی ســازی کردنــد .بنابرایــن مــا
نمیتوانیــم آن بــاب را ببندیــم .امــا فلســفه
بایــد از درون بجوشــد .یعنی ارتبــاط ارگانیک
و انــداموار بــا ســایر علــوم بایــد حفــظ شــود.
در روششناســی مــا بــا روشهــای جدیــد
مثــ ً
ا در علــوم اســامی ،حدیــث و قــرآن
آشــنا میشــویم .گاهــی ایــن روشهــا
یــک ســری مبانــی دارنــد کــه ممکــن اســت
بــا وحــی ناســازگار باشــد .حــال آنکــه مــا در
شــاخ و برگهــا از آنهــا اســتفاده میکنیــم!
آنجــا کــه علــم ،کالم و تفکــر زنــده باشــد و
ایــن رشــد و تحــول انــداموار رخ بدهــد ،این
مشــکالت پیــش نخواهــد آمــد.
دکتــر یوســف ثانــی :خیلــی ممنــون
از آقــای دکتــر هوشــنگی و شــما کــه
مســتمع ایــن جلســه بودیــد .والســام
علیکــم.

معرفی طرحهای پژوهشی
اعضای هیأت علمی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
به مناسبت هفته پژوهش

عناوین طرحهای پژوهشی درحال انجام توسط اعضای هیأت علمی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
گروه ادیان و عرفان
بررسی برخی آموزههای موالنا در عالم مدرن
علم الهی در ساحت عرفان و حکمت متعالیه
گروه حکمت هنر دینی
کتاب «انسان و صیرورت او بنا بر ودانته»
گروه فلسفه اسالمی
رســالة «الصالة» ابنســینا
طبیعتشناسی در مکتب ابنسینا
بررسی تحلیلی رساله الحروف فارابی
بررسی نظریة صدور از دیدگاه فارابی و تأثیر فالسفه نوافالطونی بر آن
گروه فلسفه علوم انسانس اسالمی
تبیین سوبژکتیویســم در فلســفه مدرن و تأثیر آن بر تجربه دینی
ارادۀ آزاد و کارکردهای آن در علوم انسانی
رابطه ایمان و تصدیق مدلل از منظر عقل و متون دینی
گروه فلسفه غرب
مناسبات دین و اخالق در عقلگرایان
درآمــدی بــر پدیدارشناســی هوســرل
مبانــی اخالقــی فعالیـت دانشــگاهی :رویکــردی فضیلتگرایانــه
انسانشناسی فلسفی در ساحت فلسفه ماکس شلر
گروه کالم
«برهان وجودی در فلسفه غرب و فلسفه اسالمی»
حدوث زمانی جهان از دیدگاه فیزیک
سبک زندگی اسالمی؛ چالشها و راهکارها
تأثیر ارزش بر علوم انسانی و چالشهای معرفتشناختی آن
گروه مطالعات علم
تاریخ فلسفة عل ِم قرن هفدهم
بررسی آثار «نوام چامسکی»
تبیین تکاملی اخالق
فلسفة استنباط ع ّلی
گروه منطق
منطقهای پیشجدولی در منطق ربط

دکتر شهرام پازوکی
دکتر سیداحمد غفاری قرهباغ
دکتر بابک عالیخانی
دکتر ســید حســین موســویان
دکتر محمدجواد اسماعیلی
دکتر فاطمه شهیدی
دکتر لیال کیانخواه
دکتر مهدی عبدالهی
دکتر محمد حسین زاده
دکتر عبداهلل محمدی
دکتر شهین اعوانی
دکتــر بهمــن پازوکــی
دکتــر امیــر حســین خداپرســت
دکتر غالمرضا نظریان
دکتر علی افضلی
دکتر میثم توکلی بینا
دکتر اسماعیل علیخانی
دکتر غالمحسین جوادپور
دکتر امیراحسان کرباسیزاده
دکتر شاپور اعتماد
دکتر حســن میانداری
دکتر مهدی عاشوری
دکتر اسداهلل فالحی

استاد عبدالحسین خسروپناه
رئیس موسسه
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َك ُهـ ْ َ
ـر .إ ِ َّن َشــانِئ َ
ـل ل ِ َرب ّ ِـ َ
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .إِنَّــا أَ ْع َطيْنَـ َ
ـرَ .ف َصـ ّ ِ
ـر.
َ
ـو البْتَـ ُ
ـاك ال ْ َك ْوثَـ َ
ـك َوان ْ َحـ ْ
از حضــور اســتادان معــزز تشــکر میکنــم .قــرار بــود ایــن برنامــه در هفتــه پژوهــش انجــام
شــود کــه بنــا بــه دالیلــی بــه تأخیــر افتــاد .قــرار بــر ایــن اســت کــه اعضــای محتــرم هیــأت
علمــی در مــورد طــرح پژوهشــی خــود ،گزارشــی ارائــه کننــد .هــدف از ایــن نشســت ،صرفـ ًا
یــک اطالعرســانی نســبی از محتــوای ایــن پژوهشهاســت .یعنــی قــرار بــر مباحثــه و بحــث
و نقــد و نظــر نیســت .اگــر هــر یــک از دوســتان مطلبــی داشــتند میتواننــد در انتهــای جلســه
آن را مطــرح کننــد.

بررسی برخی آموزههای موالنا
در عالم مدرن
استاد شهرام پازوکی

عضو هیأت علمی و مدیر گروه ادیان و عرفان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
طــرح موظــف پژوهشــی بنــده بــرای امســال،
بررســی برخــی آموزههــای موالنــا در عالــم
مــدرن اســت .شــروح چنــدی بــر مثنــوی وجــود
دارد ،چــه شــرحهای عرفانــی ،چــه شــرحهای
غیرعرفانــی کــه عمدتــ ًا شــرحهای ادبــی اســت.
حتــی در شــرحهای عرفانــی هــم بیشــتر جنبــه
ادبــی غلبــه دارد .تنهــا شــرحی کــه میتــوان
گفــت فلســفی و بعضــ ًا عرفانــی اســت شــرح
حــاج مالهــادی ســبزواری اســت کــه آن هــم

شــرح مثنــوی نیســت ،مثنــوی بنــا برروایــت
فلســفی حــاج مالهــادی ســبزواری اســت؛ یعنــی
مســتندات و شــواهدی اســت کــه حاجــی در
تأییــد کالم خــودش از مثنــوی آورده اســت و لــذا
شــرح محســوب نمیشــود.
قــرار نیســت بنــده هــم در کار موظــف خویــش
مثنــوی را شــرح کنــم ،بلکــه قــرار اســت بعضــی
از موضوعــات مهــم از مثنــوی موالنــا را کــه در
عالــم مــدرن دچــار تعــارض و چال ـش شــدهاند،
مطــرح کنــم .بدینجهــت مــن ،بــه هیــچ وجــه
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نمیخواهــم شــرحی بــر شــرحهای دیگــر
مثنــوی اضافــه کنــم ،بلکــه میخواهــم وارد تفکــر
موالنــا شــوم .مرحــوم فروزانفــر در ضمــن
مقالـهای نوشــته بودنــد کــه مــا دربــارة مثنــوی بــه
عنــوان یــک متــن ادبــی خیلــی ســخن گفتهایــم،
ولــی کمتــر پیــش آمــده کــه کســی وارد تفکــر
خــود موالنــا در مثنــوی شــود و جایــگاه ایــن
تفکــر را پیــدا کنــد .در میــان آثــار معاصــران ،تنهــا
کتابــی را کــه میتــوان از ایــن حیــث قابلاهمیــت
دانســت کتــاب مرحــوم همایــی اســت کــه در دو
جلــد تحــت عنــوان مولوینامــه بــه صورتهــای
مختلــف چــاپ شــده اســت و شــاید بهترین شــرح
فکــری موالناســت و شــاید بتــوان گفــت یک ســر
و گــردن از کار مرحــوم فروزانفــر و بقیــه شــروح
موجــود باالتــر اســت .چــون اســتاد همایــی نوعــی
همدمــی ،همدلــی ،یــا الاقــل همزبانــی بــا موالنــا
داشــت.

مــن ،بــه هیــچ وجــه نمیخواهــم شــرحی بــر
شــرحهای دیگــر مثنــوی اضافــه کنــم ،بلکــه
میخواهــم وارد تفکــر موالنــا شــوم .مرحــوم
فروزانفــر در ضمــن مقال ـهای نوشــته بودنــد کــه
مــا دربــارة مثنــوی بــه عنــوان یــک متــن ادبــی
خیلــی ســخن گفتهایــم ،ولــی کمتــر پیــش آمــده
کــه کســی وارد تفکــر خــود موالنــا در مثنــوی
شــود و جایــگاه ایــن تفکــر را پیــدا کنــد
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مــن در کار موظــف خــود بــه چنــد مســأله یــا
آمــوزه اصلــی خواهــم پرداخــت .یکــی از ایــن
مفاهیــم ،مســأله ســنت اســت .موالنــا در مثنــوی
ســنت را برخــاف آنچــه کــه غالبــ ًا مرســوم
اســت تعریــف میکنــد .گاهــی اوقــات معتزلــه را
مســخره میکنــد و میگویــد اینهــا س ـنّی نیســتند.
گاهــی اوقــات ســنت را چنــان تعریــف میکنــد

کــه تعریــف او ناظــر بــه تفکــر عرفانــی اوســت.
مثــ ً
ا در جایــی میگویــد:
سخرهی حساند اهل اعتزال
خویش را سنّی نمایند از ضالل
معتزلــی وانمــود میکنــد کــه ســنّی اســت ولــی
در حقیقــت س ـنّی نیســت .برخــی بــه ایــن قبیــل
اشــعار موالنــا اســتناد میکننــد کــه او میگویــد
مــن سـنّی هســتم .امــا اینجــا اصـ ً
ا بحــث شــیعه
و ســنّی مطــرح نیســت .منظــور او از «ســنّی» در
اینجــا «تبعیــت از ســنت نبــوی» اســت .حــاال
معتزلــه چــه ربطــی بــه تبعیــت از ســنت نبــی دارد؟
منظــور او تبعیــت ،تبعیــت در اعمــال ظاهــری و
فقــه نیســت ،بلکــه میخواهــد بگویــد آنهــا از
نظــر تفکــر ســنّی نیســتند .ایــن مســأله مهمــی
اســت کــه چــه کســی از نظــر تفکــر و اصــول
دیــن ســنّی اســت و چــه کســی ســنّی نیســت.
در واقــع س ـنّی بــودن را بــه معنــای خـ ِ
ـاص تابــع
تفکــر نبــی مــورد نظــر دارد .نمیخواهــد ســنت
در شــریعت را نقــد کنــد ،منتهــا در ایــن ابیــات
منظــورش ایــن اســت .مــن ایــن موضــوع را در
فصلــی از ایــن تحقیــق توضیــح دادهام و بعــد
میپــردازم بــه اینکــه مــا ســنت را در عالــم مــدرن
چگونــه تعریــف میکنیــم و اینکــه ایــن مفهــوم
ســنت -چــه از جانــب ســنتمدارها و چــه از
جانــب مخالفانشــان -چــه چالشهایــی در عالــم
مــدرن دارد.
مســألة دیگــر مفهــوم علــم اســت .موالنــا از جانب
مخالفانــش بــه علمســتیزی مشــهور شــده اســت.
قبــل از انقــاب کتابــی هــم از جانــب یکــی از
آقایــان مراجــع چــاپ شــده بــود کــه عمــدة حرف
ایشــان ایــن بــود کــه موالنــا علمســتیز اســت؛
ولــی اینطــور نیســت .موالنــا (Scienceیعنــی
علــوم جزئــی) و ( Knowledgeیعنــی معرفــت)
را از هــم تفکیــک میکنــد .او نــه تنهــا هیچکــدام
از علــوم را انــکار نمیکنــد ،بلکــه منشــأ الهــی
بــرای آنهــا قائــل اســت و میگویــد:
جمله ِحرفتها یقین از وحی بود
اول او لیک عقل آن را میفزود
حرفــه در عــرف قدمــای مــا هــم شــامل علــوم
اســت و هــم فنــون و هنرهــا .اگــر دقــت کنیــد
در رســالة صناعیــه میرفندرســکی نیــز ،حرفــه بــه
معنــای علــوم و فنــون و بــه معنایــی عامتــر همــة

پیشـهها اســت .ایــن کلمــه معنــای عامــی داشــت.
ســپس موالنــا مثــال میزنــد کــه قابیــل نتوانســت
علــم کنــدن گــور را بفهمــد ،مگــر اینکــه بــا وحــی
الهــی بــه او گفتــه شــد چطــور بایــد گــور بکنــد؛
یعنــی حتــی ایــن دانــش هــم بنــا بــه وحــی بــود.
کندن گوری که کمتر پیشه بود
کی ز فکر و حیلت و اندیشه بود
موالنــا علــوم را انــکار نمیکنــد ،بلکــه اینکــه مــا
علــم حقیقــی و معرفــت را در حــد نــازل علــوم
جزئــی پاییــن بیاوریــم و منحصــر بــه آنهــا کنیــم،
انــکار میکنــد .میگویــد طبیــب بیجهــت ادعــا
میکنــد کــه بــه آن معرفــت مــورد نظــر او رســیده.
او بایــد بگویــد مــن طبیــب هســتم ،امــا نگویــد
مــن علــم بــه آن معنــا را دارم .اینجــا مــن وارد ایــن
قضیــه میشــوم کــه علــم مــد نظــر او چیســت؟ و
تکلیــف موالنــا بــا علــوم جدیــد چیســت؟
یکــی دیگــر از مفاهیــم مهــم مثنــوی کــه بــه
صــورت مســأله درآمــده ،آمــوزة ارادت اســت.
مهمتریــن شــاخصه یــا صفــت ممیــزه خــود
موالنــا ،ارادت او بــه شــمس تبریــزی اســت.
بیشــترین سوءتفســیر در مــورد مســأله ارادت
از جانــب غربیهــا در عالــم مــدرن صــورت
گرفتــه اســت .مقــاالت بســیاری دربــاره اینکــه
رابطــة ارادت ،یــک رابطــة همجنسگرایانــه
اســت ،وجــود دارد و ارادت خــود او بــه شــمس
تبریــزی ،نهایت ـ ًا چیــزی بیــش از ایــن نیســت .در
حالــی کــه موالنــا مســأله ارادت را عمــق دینــداری
عرفانــی میدانــد .مســألهای کــه مــن وارد آن
شــدم ایــن اســت کــه موالنــا در مثنــوی ارادت را
بــه چــه معنــا میدانــد؟ ارادت موالنــا بــه شــمس
چگونــه اســت؟ ،و چالشهــای مســأله ارادت در
عالــم مــدرن چــه از منظــر درون دینــی و چــه
از منظــر بــرون دینــی چــه هســتند؟ االن یکــی از
مشــکالتی کــه در خــود دیــن بــر ســر آن بحــث
بســیار میشــود ایــن اســت کــه برخــی ارادت را
بــا تقلیــد اشــتباه میکننــد .امــا ارادت اصــ ً
ا از
ســنخ تقلیــد نیســت؛ تقلیــد یعنــی رجــوع کســی
کــه در علــم فقــه اطالعــی نــدارد و جاهــل اســت
بــه صاحــب نظــر و متخصــص ایــن علــم .امــا
در ارادت اصـ ً
ا مــا چنیــن چیــزی نداریــم .یعنــی
رابطــه مــراد و مریــد ،رابطــه تقلیــد و مقلــد بــا
مرجــع تقلیــد نیســت .اص ـ ً
ا ممکــن اســت مــراد

بیســواد باشــد ،و متخصــص در هیــچ علمــی –
بــه خصــوص فقــه -نباشــد.
امــا از مســائلی کــه در مــورد ارادت مطــرح و ایراد
گرفتــه میشــود ایــن اســت کــه چگونــه ممکــن
اســت کســی عقــل خــود را آنقــدر ناقــص بدانــد
کــه تســلیم کســی شــود کــه عقــل او را کامــل
میدانــد و ایــن کار اهانــت بــه انســان اســت.
مــن مبانــی مســأله ارادت را در دیــن و دالیــل
نقدهــای مخالفــان بــر آن شــرح دادهام و گفتــهام
کــه از منظــر موالنــا اینگونــه اســت؛ یعنــی مجادلــه
نکــردهام ،فقــط گفتـهام کــه موالنــا در مقابــل ایــن
چالشهــا چنیــن میاندیشــد و چنیــن میگویــد.
مســأله دیگــر ،مســألة هنــر و زیبایــی اســت.
شــاید مثنــوی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
منابــع مــا در مــورد درک مفهــوم زیبایــی از منظــر
حکمــت و عرفــان اســامی باشــد .موالنــا وقتــی
راجــع بــه زیبایــی ســخن میگویــد مطالــب
او هیــچ ربطــی بــه زیباییشناســی مــدرن
نــدارد .چیــزی کــه مــا بــه آن  aestheticsیــا
زیباییشناســی میگوییــم اصــ ً
ا ربطــی بــه درک
مفهــوم زیبایــی نــزد او نــدارد .موالنــا زیبایــی را
امــری اونتولوژیــک و متافیزیکــی میدانــد کــه
اص ـ ً
ا بــه ذهــن انســانی بــه عنــوان ســوژه ربــط
نــدارد و مبانــی کامـ ً
ا متفاوتــی دارد ،چنانکــه در
مــورد هنــر هــم همینطــور اســت .تعبیــر مهــم
«هنــر بیهنــری» در مثنــوی حاکــی از ایــن اســت
کــه تلقــی خاصــی از هنــر دارد.
آخریــن نکتــهای کــه فعــ ً
ا درنظــر دارم آن را
طــرح کنــم ،مســأله جهــاد و جنــگ و در مقابــل
آن صلــح و ســام اســت .تفســیری کــه موالنــا
از از ایــن مســأله میکنــد  -بــه خصــوص در
پایــان دفتــر اول مثنــوی در بیــان داســتان خــدو
انداختــن خصــم بــر روی علی(ع)میکنــد ،یکــی
از شــاهکارهای مباحــث عرفانــی اســت .مفهــوم
ســام در عــرف مثنــوی یــک مفهــوم بســیار
مهــم اســت .ســام از صلــح خیلــی باالتــر اســت.
موالنــا بــه صلــح اســتراتژیک اهمیتــی نمیدهــد
ولــی بــه ســام اهمیــت بســیار میدهــد .در
نهایــت آن را بــا چیــزی کــه اکنــون تحــت عنــوان
جهــاد مطــرح میشــود و نمونــه مهــم آن از
جانــب داعــش اســت و بــا مقایس ـه آن کوشــیدم
نشــان بدهــم کــه حــرف و نظــر موالنــا چیســت.
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أعــوذ بــاهلل مــن الشــیطان الرجیــم .بســم اهلل
الرحمــن الرحیــم و الحمــدهلل و صلــی اهلل علــی
محمــد و آلــه الطاهریــن.
موضوعــی کــه از هنگامــه ورود مــن بــه گــروه
عرفــان ،دغدغــه مــن بــود ،بحــث دربــاره علــم
الهــی در ســاحت عرفــان و حکمــت متعالیــه
اســت.
طبعــ ًا ایــن بحــث از یــک ســو ،از جنبــه
هویــت علــم و اینکــه قــرار اســت ایــن علــم
در ســاحت حضــرت حــق مــورد بررســی قــرار

بگیــرد ،ابعــاد خــاص خــودش را دارد.
از ســوی دیگــر ،اینکــه شــخصیتی مثــل جناب
صــدرا ارائهکننــده دیدگاههایــی اســت کــه
ایــن دیدگاههــا بــا نظــارت بــر دیدگاههــای
موجــود در عرفــان ارائــه شــدهاند ،توجــه
بــه تفکیــک ادبیــات و اصطالحــات فلســفی و
عرفانــی را بســیار مهــم میکنــد .طبعــ ًا لســان
قــوم عرفــان و فالســفه ،دو لســان متفــاوت
اســت و ادبیاتشــان هــم مشــترک نیســت.
همانندســازی مقصــودات بیــن صــدرا و

عرفــای مســلمان ،کــه ابنعربــی و قونــوی بــه
طــور خــاص مــد نظــر مــن هســتند ،یکــی از
نکاتــی اســت کــه مــن در ایــن بحــث خیلــی
بــه آن عالقمنــد شــدهام.
مقدماتــی مبنــی بــر علمشناســی صدرایــی
و عرفانــی وجــود دارد .در بیــن همــه ایــن
بحثهــای مقدماتــی دو نکتــه بــرای مــن
جــذاب و جلوهکننــده بــود :یکــی بحــث
دربــاره هویــت مطابقــت در ادبیــات صدرایــی
و دیگــری بحــث هویــت تعلقــی علــم در
ادبیــات عرفانــی.
در حــوزه فلســفی وقتــی صحبــت از مطابقــت
وجــود عینــی و وجــود علمــی میکنیــم ،بــر
حســب آنچــه کــه در کتــب مــدون مــا بــه
طــور مرســوم ارائــه شــده ،نظریــه وجــود
ذهنــی تطابــق ماهــوی میــان عیــن و ذهــن،
تلقــي ميشــود .لکــن در ادبیــات صدرایــی
دیــدگاه دیگــری قابــل اصطیــاد اســت کــه آن
دیــدگاه ،قانونــ ًا بــر اســاس مبانــی حکمــت
متعالیــه ،تنهــا وجــه تبییــن مطابقــت اســت.
چــون فلســفه صــدرا فلســفه وجــودی اســت و
فلســفه ماهــوی نیســت ،لــذا منــاط علــم –تأکید
زیــادی بــر کلمــه منــاط دارم -لزومـ ًا بایــد یــک
منــاط وجــودی باشــد .پــس مطابقــت عیــن
و ذهــن بایــد مطابقــت وجــودی باشــد ،نــه
مطابقــت ماهــوی.
نظریــه مطابقــت میــان عوالــم عقــل و مثــال
و مــاده ،و پیونــد زدن آن بــا مطابقــت میــان
عیــن و ذهــن از نــکات بســيار زیبــای حکمــت
صدرایــی اســت کــه خــأ تلقــی وجــودی را در
ســاحت معرفــت برطــرف میکنــد .اینکــه مــا
در هستیشناســی ،وجــودی صحبــت کنیــم
ولــی در معرفتشناســی بــا ادبیــات ماهــوی
صحبــت کنیــم ،خألیــی اســت کــه در ســابقین
از صــدرا دیــده میشــود و در اینجــا برطــرف
شــده اســت.
نکتــه دوم ،هویــت تعلقــی علــم در ادبیــات
عرفاســت کــه بــرای بعضــی از نویســندگانمان،
مشکلســاز شــده اســت .بعضــی ایــن نظریــه
هویــت تعلقــی را بــا نظریــه فخر مقایســه کردند
و میــان نظریــه فخــر و ابنعربــی همانندســازی
کردنــد کــه خطــای بســیار فاحشــی اســت.
بــرای اینکــه ایــن نکتــه را عــرض کنــم ناچــار

بایــد ایــن مقدمــه را عــرض کنــم کــه ادبیــات
هــر دانشــی مختــص خــودش اســت .طبیعــی
اســت کــه همگــی ایــن موضــوع را میپذیریــم.
مــا نمیتوانیــم اصطالحــات یــک علــم را بــر
حســب اینکــه مــا در یــک دانشــی ایــن واژه را
بــه یــک معنــا تلقــی میکنیــم ،در علــم دیگــر
هــم لزوم ـ ًا بــه همــان معنــا تلقــی کنیــم .یــک
مثــال خیلــی ســاده از آن واژه «معــدوم» اســت.
در ادبیــات عرفانــی مــا نمیتوانیــم معــدوم
را بــه همــان معنایــی کــه در فلســفه معنــا
میکنیــم بــه کار ببریــم .نکتــه جالبــی آقــای
دکتــر توکلــی فرمودنــد کــه معــدوم در فیزیــک
بــا معدومــی کــه در فلســفه بــه کار مــیرود
یکــی نیســت .در همــه علــوم بــه همیــن شــکل
اســت .لــذا اصــرار ابنعربــی بــر اســتفاده از
کلمــه «تعلــق» ،بــه جهــت نشــاندادن یــک
نکتــه بســیار مهــم اســت کــه مــن در ادامــه بــه
آن اشــاره خواهــم کــرد.
یکــی از مقالهنویســان تــاش کــرده کــه
اثبــات کنــد ایــن تعلــق نیســت و تعقــل اســت!
بنابرایــن بیــن نظریــه نســبتانگاری در هویــت
علــم کــه فخــر ارائــه میکــرد بــا نظریــه
هویــت تعلقــی کــه امثــال ابنعربــی دارنــد،
تفــاوت فاحشــی وجــود دارد.
نکتــه بعــد دربــاره مبانــی قریبــهای مثــل
اصالــت وجــود ،تشــکیک خاصــی ،هویــت
عینالربــط اســت کــه نســبت بــه نظریــات
علــم الهــی در عرفــان و فلســفه صدرایــی
وجــود دارد .مهمتریــنِ ایــن مبانــی قریبــه ،بــه
حســب اهمیــت و بنیادیــن بــودن و محــوری
بــودن آن ،تفکیــک میــان واقعیــت و شــیء
اســت؛ گزینـهای کــه در دهههــای اخیــر بســیار
بــه نــدرت مــورد توجــه مــا قــرار گرفتــه
اســت .چــرا کــه فلســفه امــروز ،فلســفه مبتنــی
بــر آثــار عالمــه طباطبایــی اســت و چــون
ورود خواننــدگان آثــار فلســفی بــه بحثهــای
فلســفی بــا کتابهــای عالمــه طباطبایــی
اســت ،بــا دیــدگاه ایشــان مواجــه میشــوند
و گاهــی اوقــات اســاتید هــم بــه مخاطبیــن
فلســفی اطــاع نمیدهنــد کــه ایــن فقــط
یکــی از دیدگاههــای فلســفی موجــود اســت.
لکــن تفکیــک میــان واقعیــت و شــیء یکــی
از امــوری اســت کــه مــن معتقــدم اگــر کســی
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آن را نپذیــرد ،اصـ ً
ا حکمــت صدرایــی شــکل
نمیگیــرد .بنیادیتریــن مبنــا بــرای حکمــت
صدرایــی کــه فــارق میــان حکمــت صدرایــی
و حکمتهــای ســابق اســت همیــن مبناســت؛
اینکــه واقعیتهــای متعــدد بــدون اســتلزام
تعــدد وجــودی در یــک وجــود واحــد قابــل
جمــع هســتند .لــذا اگــر مــن در یــک شــیء،
واقعیــات متعــددی را مشــاهده کــردم ایــن
موضــوع نبایــد مــرا بــه یــاد اشــیاء یا وجــودات
متعــدد بیانــدازد .ایــن مبنــا ،نســبت بــه بحــث
علــم الهــی و یافتههــای صدرایــی در بحــث
علــم الهــی ،پیونــد پرقدرتــی ایجــاد میکنــد.
تمــام نقطــه قــوت صــدرا در بحــث علــم الهــی
نشــاندادن ایــن اســت کــه ذات حضــرت
حــق ،بــا حفــظ همــان وحــدت اطالقــی،
جامــع جمیــع کمــاالت بــا همــه متفرعــات آن
اســت .بــه نظــرم ایــن نکتــه،
نکتــه مهمــی اســت.
بعــد از ایــن مبنــا ،مبنــای
هویــت عیــن الربطــی اســت.
مــن اشــارهوار عــرض
میکنــم کــه ایــن نظریــه
در صــدرا کل ســاختار
نســبتهای موجــود در
فلســفههای ســابق را خــراب
میکنــد .واضحتریــن نســبتی
کــه در فلســفههای پیشــین
وجــود داشــت نســبت علیّــت
بــود .بــه دلیــل اینکــه تمایــز
وجــودی در حکمــت صدرائــي ،مــورد قبــول
نیســت ،نســبت علیــت از بیــنم ـیرود .چــرا
تمایــز وجــودی مــورد قبــول نیســت؟ چــون
تمایــز واقعیــات مســتلزم تمایــزات وجــودی
نیســت .صــدرا بــه جــای علیــت ،تشــأن را بــه
کار میبــرد .تشــأن ،کلیــد واژ ه مهمــی اســت
مبنــی بــر اینکــه صــدرا منکــر تمایــز نیســت
ولــی منکــر تعــدد وجــودی اســت.
برخــی بــه دلیــل اینکــه تفکیــک واقعیــت
و وجــود بــرای آنهــا هضــم نشــده ،خیــال
کردهانــد کــه نفــی تعــدد وجــودی مســتلزم
نفــی تعــدد واقعیــات اســت .تمــام مخالفتهــا
بــا ادبیــات صدرایــی از همینجــا شــروع
میشــود کــه گویــی اگــر مــا مثــ ً
ا گفتیــم

وجــود واحــد اســت گفتهایــم واقعیــت واحــد
اســت! اینگونــه نیســت .صــدرا هیــچگاه
خــدا را ممکنالوجــود نمیدانــد .خــدا و
ممکنالوجــود ،دو واقعیــت ولــی بــا وجــود
واحــد هســتند.
در ســیر بحــث ،مــن بــه بحث مقایســه دیــدگاه
صــدرا و عرفــای مســلمان ،بــه خصــوص
ابنعربــی و قونــوی ،در بحــث علــم بــه خــود
پرداختــم و رهیافتهــای آنهــا را مطالعــه
کــردم.
مهمتریــن نکتههایــی کــه در اینجــا وجــود
دارد مســأله توجــه بــه گزینههایــی اســت
کــه بــه عنــوان حــد وســط بــرای صــدرا
نقشآفرینــی کردنــد .صــدرا از وجــود ،تجــرد،
اعطــای علــم و اســتجماع کمــاالت بــه عنــوان
نقطــه پیونــد میــان خداونــد و علــم بــه خــود
اســتفاده میکنــد و شــبهاتی
را در ایــن زمینــه مــورد
بررســی قــرار میدهــد.
مهمتریــن بحــث مــا در
مــورد صــدرا مربــوط بــه
علــم بــه ماسواســت و
چالشــیترین بخــش آن
بحــث علــم پیشــین اســت.
صــدرا اصــرار بــه پیچیدگــی
و رمــوز آن دارد و بعضــی
جاهــا میگویــد آنقــدر
رمــوز دارد کــه امثــال
ابنســینا نتوانســتند ایــن را
حــل کننــد.
مــن در اینکــه چــرا صــدرا اصــرار بــر غموض
آن دارد بــه چهــار نکتــه اشــاره کــردم و بــه
نظــر میرســد کــه قابــل تأمــل هســتند.
ِ
متعلــق
یکــی اینکــه علــم پیشــین بــدون
موجــود ،طراحــی علــم میکنــد .هــر علمــی
نیــاز بــه معلــوم دارد .وقتــی معلــوم موجــود
نیســت چطــور علــم پیشــین طراحــی شــود؟
مســأله دوم ،اجتمــاع واجدیــت جمیــع کماالت
از یــک ســو و عــدم ترکیــب اســت کــه چالــش
مهمــی در بحــث علــم پیشــین محســوب
میشــود.
چالــش ســوم ،اینکــه گویــی مخلــوق در علــم
پیشــین نقــش محــوری دارد؛ در حالــی کــه

علــم پیشــین یــک علــم ذاتــی اســت و از
کمــاالت محســوب میشــود.
چالــش چهــارم ،مســأله صــدق و کــذب
اســت .هــر علمــی در دانــش حصولــی نیازمنــد
مطابقــت اســت و صــدرا علــم حصولــی را از
خداونــد متعــال انــکار نمیکنــد .او عــاوه
بــر اینکــه علــم حضــوری را میپذیــرد،
علــم حصولــی را هــم میپذیــرد .هرچنــد
منــاط علــم ،علــم حضــوری اســت ولــی ایــن
مناقاتــی بــا پذیــرش علــم حصولــی نــدارد.
مــن بــرای ایــن علــم پيشــين ،در نوشــته
خــودم ،پنــج گام طراحــی کــردم.

گام اول:
الــزام بــر موجودیــت علــم
پیشــین .اصــ ً
ا چــرا علــم
پیشــین بایــد موجــود باشــد؟
گام دوم:
ارتبــاط وجــودی میــان ذات
و علــم الهــی اســت ،برخالف
نــگاه حکمــای ســابق کــه این
ارتبــاط را ارتبــاط وجــودی
تلقــی نمیکننــد.
گام سوم:
مســأله اجمالــی و تفصیلــی
بــودن آن اســت کــه مــن
تأکیــد دارم آن مبنــای بنیــادی
بایــد اینجــا دیــده شــود.
گام چهارم:
و حضــوری بــودن ایــن علــم اســت کــه
متأســفانه در آنچــه کــه رایــج اســت گفتــه
میشــود صــدرا منکــر علــم حصولــی اســت
کــه اشــتباه اســت .صــدرا منــاط علــم را علــم
حضــوری میدانــد .منکــر علــم حصولــی
نیســت.
گام پنجم:
امتیــازات و اشــتراکات بــا ســایرین اســت.
مهمتریــن نکتــهای کــه رهآورد بحثهــای
مــن در بحــث علــم خداونــد بــه خــود بــوده
تفکیــک میــان علــم غیبالغیوبــی بــه خــود و

علــم تعیــن ا ّولــی بــه خــود اســت .خداونــد
متعــال در دو ســاحت ،علــم بــه خــود دارد.
از دیــدگاه عرفــا ایــن علــم بــه خــود در مقــام
غیبالغیــوب و در مقــام تعیــن اول بــه دو
گونــه اســت.
ما اینجا دو مسأله داری
م )1 :این دو علم چه تفاوتی با هم دارند؟
 )2اساسـ ًا چــه نیــازی بــه طــرح مجــدد مســأله
علــم به خــود هســت؟
بــا وجــود اینکــه علــم بــه خــود در مقــام
غیبالغیــوب حاضــر اســت چــرا بایــد دوبــاره
در تعیــن اول مطــرح شــود.

در اینجــا مســأله تفکیــک
میــان اندمــاج و تشــأن
بســیار راهگشاســت .یکــی
از غامضتریــن نکاتــی کــه
در اینجــا بایــد بــه خوبــی
تبییــن شــود ایــن اســت
کــه علــم ذات بــه ذات در
مقــام غیبالغیــوب ،علــم
اندماجــی و سرتاســری
اســت؛ سرتاســر ذات را
پوشــانده ،بــدون هیچگونــه
تمایــز و بــدون هیچگونــه
غلبــه .ولــی در علــم ذات بــه
ذات در مقــام تعیــن اول ،اندمــاج جــای خــود
را بــه تشــأن میدهــد و اینجــا علــم بــا هویــت
نســبت ،حضــور پیــدا میکنــد کــه همــان
هویــت تعلقــی مطرحشــده توســط ابنعربــی
اســت .تفــاوت دوم در غلبــه اســمی اســت.
غلبــه اســمی یکــی از مســائل بســیار ظریــف
عرفــان اســامی اســت کــه در مقــام تعیــن اول
مــا شــاهد غلبــه هویــت علمــی هســتیم .اصـ ً
ا
تعیــن اول ال هويــة لــه اال العلــم ،در حالــی کــه
در مقــام غیبالغیــوب مــا نمیتوانیــم هیــچ
هویتــی را بــر هویــت دیگــر غلبــه بدهیم،بــه
جهــت اینکــه ایــن مقــام ،مقــام نفــی هرگونــه
غلبــه اســت ،مقــام اطــاق اســت ،حتــی مطلــق
از همیــن اطــاق.
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بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .بــا ســام خدمــت
حضــار محتــرم .موضــوع طــرح پژوهشــی
بنــده بــا همــکاری دوســت گرامــی،آقــای
دکتــر ساســانی ،ترجمــه و تحشــیة یکــی
از کتابهــای گنــون بــوده اســت کــه
بــه ســرانجام رســید و بــه معــاون محتــرم
پژوهشــی تحویــل داده شــد و یــک کتــاب
دیگــر بــا موضوعــی شــبیه بــه آن از کومــارا
ســوامی در دســت تهیّــه دارم .کتابــی کــه بــه
ســرانجام رســید کتــاب انســان و صیــرورت او
بنــا بــر ودانتــه بــود کــه در موضــوع متافیزیک

هنــد نوشــته شــده و وجهــه نظــر تطبیقــی هــم
مدّ نظــر مؤلــف بــوده؛ یعنــی در ایــن کتــاب،
مؤلــف متافیزیــک هنــد را بــا متافیزیــک
اســامی مقایســه کــرده اســت.
مؤلــف ایــن کتــاب ،از بیــن موضوعــات
تطــور انســان را مدّ نظــر
حکمــت ،موضــوع
ّ
داشــته و صیــرورت -یــا شــدن -او را تــا
باالتریــن مرتبــة ممکــن شــرح داده اســت.
بــر ترجمــة کتـ ِ
ـاب رنــه گنــون ،بــرای روشــن
شــدن مطلــب ،مقــداری توضیحــات و
تعلیقــات بــا اســتفاده از حکمــت اشــراق و

آثــار عرفــا افــزوده شــد.
آثــار داراشــکوه در زمینــه عرفــان هنــد و
مقایســة آن بــا عرفــان اســام آثــاری قابــل
توجــه اســت و ســالها پیــش ،دکتــر تاراچنــد
ـر
و جنــاب آقــای جاللــی نائینــی ،کتــاب سـ ّ
اکبــر و مجمعالبحریــن داراشــکوه را منتشــر
کــرده بودنــد .ایــن کتابهــا در دســت بــود،
ولــی گنــون در کتــاب انســان و صیــرورت او،
حکمــت هنــد را از دیدگاهــی شــرح میدهــد
کــه قابــل مقایســه بــا آثــار داراســت .ایــن
موضــوع بــاز هــم جــای بررســی بیشــتر دارد،
ولــی چــون موضــوع مربــوط بــه گنون اســت،
میســر
دیگــر بحــث در ایــن موضــوع مهــم َّ
نشــد .فقــط در ضمائــم کتــاب ،ماندوکیــه
اوپانیشــاد را بــا اصالحاتــی چند در
متــن تاراچنــد و نائینــی آوردیــم و
غیــر از آن ،همــة مجمعالبحریــن را
هــم بــا تصحیــح جدیــدی ضمیمــة
کتــاب رنــه گنــون نمودیــم.
گنــون در کتــاب انســان و
صیــرورت او چندیــن بــار بــه
یکــی از رســائل عربــی بــه نــام
رســالة االحديــه رجــوع و فقراتــی را
نقــل میکنــد .بــه نظــر گنــون ایــن رســاله بــه
ابنعربــی تع ُّلــق دارد ،در حالــی کــه محققیــنِ
بعــد از او نظــر دیگــری دارنــد .در کشــور
فرانســه ،یکــی از اولیــن کســانی کــه پــی بــرد
ایــن رســاله از ابنعربــی نیســت ،میشــل
َولســان اســت .او اعــام کــرد کــه نویســندة
ایــن رســاله ابنعربــی نیســت ،بلکــه عارفــی
اســت از شــهر کازرون ،بــه نــام شــیخ عبــداهلل
البلیانــی .بعــد از او ،شــودکویچ ،ابنعربــی
شــناس مشــهور هــم تأییــد کــرد کــه ایــن
رســاله از ابنعربــی نیســت.
قطــع نظــر از اینکــه مؤلــف آن رســاله چــه
کســی اســت ،ایــن رســاله ،رســالهای اســت
در علــم توحیــد و وحــدة الوجــود .نویســندة
ایــن رســاله کوتــاه  -کــه شــاید بیشــتر از
 12الــی  13بــرگ نباشــد  -بــرآن اســت کــه
غیــر از وجــود حــق ،هــر چــه کــه هســت

ســراب و پــردة پنــداری بیــش نیســت .بــه
نســخة کتابخانــه مجلــس و بــه رســائل
ابنعربــی (کتــاب الهــو و رســالة وجوديّــه)
مراجعــه کردیــم و تصحیــح جدیــدی بــر
اســاس نســخههای مطبــوع و مخطــوط ارائــه
نمودیــم.
رنــه گنــون رســالهای دارد بــه نــام حکمــت
مشــرقیه کــه در واقــع خطابـهای اســت کــه در
ســال  1925در دانشــگاه ســوربن بــه عنــوان
لــب کتــاب انســان و صیــرورت او ارائــه
ّ
کــرده اســت .ترجمــة ایــن رســاله را نیــز در
آغــاز کتــاب انســان و صیــرورت او آوردیــم
و یــک رشــته توضیحــات هــم بــر آن رســاله
نوشــتهایم تــا مطالــب گنــون بــا فرهنــگ
ایرانی-اســامی هماهنگتــر گــردد.
غیــر از ترجمه رســاله حکمت مشــرقیه
کــه نطــق گنــون در دانشــگاه ســوربن
اســت ،مقالــهای از کومــارا ســوامی
دانشــمند هنــدی و از همــکاران ویــاران گنــون -دربــارة گنــون و آثــارش
ترجمــه شــده و در آغــاز کتــاب قــرار
گرفتــه اســت .بنابرایــن در کتــاب
انســان و صیــروت او بنــا بــر ودانتــه،
در آغــاز ،مقدمــهای اســت بــه قلــم کومــارا
ســوامی و ســپس نطــق ســوربن یــا حکمــت
مشــرقیه و ســپس متــن کتــاب و بعــد هــم
مقــداری ضمائــم آورده شــده اســت.
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در ضمیمــة اول ،ماندوکیــه اوپانیشــاد از کتــاب
ســر اکبــر را نقــل کردهایــم .ضمیمــه دوم
ّ
عبــارت اســت از مجمعالبحریــن بــه صــورت
جدیــدی غیــر از آنچــه کــه قبـ ً
ا بــوده اســت.
در اَعــام سانســکریت دقــت بیشــتری بــه
خــرج داده شــد .مثــا واژه « َمهِــش» را کــه
داراشــکوه آورده ،آقــای دکتــر شــایگان بــه
ایشــو َره» آوانویســی کــرده
صــورت «مهــا
َ
اســت؛ در حالــی کــه از مقایســه الفــاظ و
اَعــام بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه «مهــا
ایشــو َره» قطعــ ًا معــادل درســتی نیســت.
َ
آقــای دکتــر شــایگان در کتــاب خــود بــه
نــام ،عرفــان هندویــی و اســامی ،مفص ـ ً
ا در
مــورد مجمعالبحریــن بحــث کــرده اســت.
نــکات خــوب و ارزشــمندی آنجــا هســت
کــه روشــنگر ابهاماتــی اســت کــه در رســالة
داراشــکوه هســت .داراشــکوه از موقعیــت
ممتــازی برخــوردار بــوده اســت .او هــم
عرفــان اســام را بــه خوبــی میدانســته و هــم
عرفــان هنــدو را .آثــار داراشــکوه را
میتــوان بــه صــورت کاری مســتقل
و بــه عنــوان موضــوع تحقیقــات
گســتردهتری دنبــال کــرد .امــا
ایــن مقــدار کــه در کتــاب انســان
و صیــرورت او آمــده ،تصحیــح
ســر اکبــر
ماندوکیــه اوپانیشــاد از
ّ
و تصحیــح مجمعالبحریــن اســت
و تصحیحــی از رســالة االحدیــه
کــه منســوب بــه ابنعربــی اســت امــا درواقــع از او نیســت -ضمیمــة ســوم کتــاب
انســان و صیــروت اوســت .رســالة االحدیــه
بــه نــام ابنعربــی چــاپ شــده ،امــا ایــن
کتــاب درواقــع از یــک عــارف کازرونــی بــه
نــام شــیخ عبــداهلل البلیانــی اســت .جامــی
در نفحاتاالنــس چهــار صفحــه دربــاره
بلیانــی نوشــته و ابیاتــی از او آورده اســت.
او شــخصیت بســیار شــگفتانگیزی بــوده و
بیشــتر اوقاتــش در صحــرا و کــوه و دشــت بــه
ریاضــت میگذشــته اســت.

کتــاب دیگــر در موضــوع معــارف هندوســتان
غیــر از کتــاب انســان و صیــرورت او بنــا بــرودانتــه -از کوماراســوامی اســت
بــه نــام آییــن هندویــی و آییــن بودایــی
( )Hinduism and buddhismکــه کتــاب
کوتــاه و کمحجمــی اســت کــه نویســنده در
قســمت اول بــه اختصــار آییــن هندویــی و
در قســمت دوم ،آییــن بودایــی را شــرح داده
اســت.

مسجد تاج محل-هند

یکــی از چیزهــای عجیــب ایــن
اســت کــه مقــداری از یادداشـتهای
ســهراب ســپهری برگرفتــه از همیــن
کتــاب کومــارا ســوامی اســت.
ســهراب ســپهری بــه ســبب عالقــه
بــه حکمــت مشــرق ،بــه ایــن کتــاب
کــه کتــاب مختصــر و مفیــدی اســت
مراجعــهکــرده اســت .نویســنده ایــن
کتــاب ســعی کــرده اســت کــه معــارف بســیار
گســتردهای را در صفحــات کــم –شــاید
حــدود صــد صفحــه -جــا بدهــد و در واقــع
بحــری را در کــوزهای بگنجانــد .ترجمــة ایــن
رســاله هــم بــه اتمــام رســیده اســت و بــرای
اینکــه بــرای دانشــجویان رشــتههای ادیــان و
نیــز عمــوم عالقمنــدان بــه ایــن موضــوع قابــل
فهــم شــود بــه چنــد ضمیمــه و یادداشــت و
توضیحــات هــم نیــاز دارد .ایــن یادداش ـتها
و توضیحــات هــم تقریبـ ًا رو بــه اتمــام اســت.
ایــن کتــاب نیــز بــا همــکاری دوســت گرامــی،
آقــای دکتــر ساســانی بــه فارســی ترجمــه و
تحشــیه شــده اســت.

رساله «الصالة»
ابنسینا
دکتر سید حسین موسویان

عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفة اسالمی

بسم اهللالرحمن الرحیم.
طرحــی کــه مــن در حــال انجــام آن هســتم کار
تصحیــح اســت .کار تصحیــح کار پــر دردســری
اســت .آقــای دکتــر احمــدی میگفتنــد کــه
ترجمــه کار پــرارج و کماجــری اســت .تصحیــح
هــم همینطــور اســت .حواشــی کار تصحیــح
بیشــتر از متــن آن اســت و وقتــی کــه انســان
بــرای پرداختــن بــه حواشــی میگــذارد بیشــتر از
وقتــی اســت کــه صــرف متــن کار میکنــد .و آن
حواشــی هــم هیــچ وقــت دیــده نمیشــوند .بــه

نظــر مــن ایــن ک ّمیتگرایــی کــه در آییننامــه
تحقیــق مکلــف فعلــی اســت ،آفــت و بــای
تحقیــق اســت و خــدا میدانــد ایــن رســم
نادرســت چــه زمانــی از صحنــة وجــود برداشــته
خواهــد شــد! چــون اصـ ً
ا اجــازه فکــر کــردن بــه
شــما نمیدهــد .نتیجــة آن ایــن اســت کــه رفــع
تکلیــف میشــود ،امــا تحقیــق درجــا میزنــد.
ایــن قانــون ک ّمــی بیشــتر دامنگیــر مایــی
میشــود کــه در ایــن کار هســتیم ،و تمرکــز را
از مــا میگیــرد .مــن امیــدوار بــودم ایــن طــرح
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را دو ســال پیــش تمــام کنــم ولــی همچنــان
گرفتــار آن هســتم .در کار تحقیــق ،خصوص ـ ًا کار
تصحیــح ،وقتــی فاصلــه میافتــد آدم فرامــوش
میکنــد کــه در حــال انجــام چــه کاری بــود.
زمانــی کــه طــرح ابنســینا مطــرح بــود ،آثــار و
کتــب و رســائلی بــرای بعضــی از اســاتید در نظــر
گرفتــه شــد .مــن عهــدهدار تصحیــح چهــارده
رســاله کوتــاه و بلنــد از ابنســینا شــده بــودم؛ از
ـر
جملــه آنهــا رســالهای اســت در «اخــاق» و «بـ ّ
و اثــم» و رســالهای در «تعبیــر رؤیــا»  -کــه شــاید
از بیــن ایــن چهــارده رســاله از همــه مفصلتــر
باشــد  -و رســاله دیگــری در «صــاة» یــا «نمــاز»
کــه اکنــون گــزارش کوتاهــی از آن میدهــم،
و رســالههای دیگــری کــه کوتاهتــر از اینهــا
هســتند.
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رســالة «الصــاة» کــه در برخــی از نســخهها از
آن بــه نــام «أسـرار الصــاة» یــا « ّ
ماهیــة الصــاة» یاد
شــده اســت منســوب بــه ابنسیناســت .البتــه
آقــای مهــدوی در فهرستشــان میگوینــد
اســم ایــن رســاله در هیچکــدام از نســخههای
قدیمــی فهرســت آثــار شــیخ نیامــده ،ولــی
حاجــی خلیفــه ،صاحــب کشــف الظنــون و
تاریخنــگار مشــهور تــرک در زمــان عثمانــی کــه
خــودش هــم در لشگرکشــیهای عثمانیهــا
حضــور داشــت و نســخهها را شناســایی
میکــرد ،ایــن رســاله را در آثــار شــیخ الرئیــس
ابنســینا آورده اســت .آقــای مهــدوی تــا ســال
 1331حــدود  36نســخه از ایــن رســاله را
در دنیــا معرفــی کــرده بــود کــه اگــر االن بــه
ســراغ آنهــا برویــم مطمئنــ ًا تعدادشــان بیشــتر
خواهــد بــود .در ایــن فهرســت ،از بیــن ایــن
 36نســخه ،شــاید فقــط  10نســخه در ایــران
باشــد .نســخههای مرغوبتــر هــم معمــوالً در
خــارج از ایــران هســتند .یکــی از دالیــل ایــن امر
شــاید حملــه مغــول باشــد .زمانــی کــه مغــول
بــه ایــران حملــه کــرد ،بســیاری از نســخهها
از ایــران بیــرون بــرده شــدند؛ یــا بــه ترکیــه
رفتهانــد ،یــا بــه هندوســتان و پاکســتان ،و یــا
بــه اروپــا .بنابرایــن بیشــتر نســخههایی کــه در

ایــران هســتند مربــوط بــه قــرن نهــم بــه بعــد
هســتند و معمــوالً نســخههای مربــوط بــه
قــرن هفتــم و هشــتم از ایــران بیــرون
رفتهانــد .بنابرایــن دسترســی بــه
آنهــا هــم خیلــی آســان نیســت.
یکــی از دغدغههــای تصحیــح
همــواره ایــن بــوده اســت کــه
مســئوالن هیــچگاه بــرای تهیــۀ
ایــن نســخهها زمــان و ســرمایه
نمیگذاشــتند.
حــال کمــی از ایــن حواشــی
بگذریــم و مــن دربــاره ایــن رســاله،
چــه متعلــق بــه ابنســینا باشــد و چــه
نباشــد  -کــه البتــه ادبیــات آن خیلــی نزدیــک
بــه ابنســینا بــه نظــر میرســد -توضیحاتــی
عــرض کنــم .چــون بــه نظــر مــن ایــن رســاله
میتوانــد از ابنســینا باشــد ،بنابرایــن در ادامــه
ســخنانم از ابنســینا نــام میبــرم .ایــن رســاله
را ابنســینا بــا خطــاب بــه یــک رفیــق بــا
ف «االخ الشــفیق والعاقــل الصدیــق» آغــاز
وصــ 
میکنــد کــه گویــا از او خواســته اســت بــرای
وی دربــارة نمــاز بنویسد.ابنســینا ســه فصــل
را بــرای ایــن رســاله در نظــر میگیــرد :فصــل
اول در ماهیــت نمــاز اســت ،فصــل دوم در ظاهــر
و باطــن نمــاز اســت ،و فصــل ســوم در ایــن
اســت کــه هــر کــدام از ایــن دو قســم نمــاز -
نمــاز ظاهــری و نمــاز باطنــی ـ بــر چــه کســانی
واجــب اســت یــا واجــب نیســت .ابنســینا در
اینجــا طــوری صحبــت میکنــد کــه گویــی کســی
کــه اهــل نمــاز باطنــی اســت ،نمــاز ظاهــری
اص ـ ً
ا بــر او واجــب نیســت ،و اگــر هســت بــه
صــورت دیگــری واجــب اســت .در اینجــا بحــث
دوگانــهای را مطــرح میکنــد .اینکــه یــک نــوع
نمــاز ،نمــاز ناجــی اســت؛ کــه نمــاز کســی اســت
کــه بــه دنبــال نجــات اســت .نــوع دیگــر نمــاز،
نمــاز مناجــی اســت؛ کــه نمــاز کســی اســت کــه
میخواهــد بــا خــدا مناجــات کنــد .مــن فقــط
بــه چنــد نکتــه کــه برایــم جالــب اســت اشــاره
میکنــم .ممکــن اســت ایــن مطالــب پراکنــده
باشــند و نظــم و ترتیــب منطقــی نداشــته باشــد.
در فصــل اول ،او ابتــدا عالــم مخلوقــات و
آفرینــش را چنیــن تصویــر میکنــد کــه خداونــد
اول عقــل را آفریــد ،ســپس موجــودات مــادی را

آفریــد ،و بعــد در موجــودات مــادی هــم مراحلی
طــی شــد تــا رونــد آفرینــش بــه انســان رســید که
آن موجــود کامــل و عاقــل باشــد .بــه اصطــاح او
میگویــد خداونــد آفرینــش را از عقــل شــروع
کــرده و بــه عاقــل  -کــه انســان اســت  -ختــم
کــرده .ســپس نتیجــه میگیــرد انســان  -کــه
موجــود کامــل اســت  -عالــم اصغــری دارد شــبیه
بــه عالــم اکبــر؛ یعنــی ّ
کل عالــم در موجــودی بــه
اســم آدم جمــع شــده اســت.

درایــن بخــش ،او بحــث قــوای نفــس و قــوای
بــدن را مطــرح میکنــد و بــه طــور خالصــه در
وجــود آدمــی ســه مرتبــه را در نظــر میگیــرد:
بخــش طبیعــی کــه مربــوط بــه کبــد اســت،
بخــش حیوانــی کــه بــه قلــب مربــوط میشــود،
و بخــش انســانی کــه بــه مغــز مربــوط میشــود.
او ایــن ســه مرتبــه را بــه عنــوان مقدمــه
میگویــد و ســپس نمــاز را بــه ظاهــری و
باطنــی تقســیمبندی میکنــد .نمــاز ظاهــری بــه
آن دو مرتبــه اول -یعنــی بخــش طبیعــی و بخــش
حیوانــی  -مربــوط اســت و نمــاز باطنــی ،ویــژه
آن مرتبــه انســانی آدم ـیزاد اســت .کار طبیعــت،
هضــم و جــذب و دفــع غــذا و کارهایــی اســت
کــه بــه طــور طبیعــی صــورت میگیرنــد و در
نباتــات هــم میتــوان اینهــا را دیــد .در مرتبــه
حیوانــی بحــث حرکــت و قــوای غضــب و
شــهوت پیــش میآیــد .البتــه ابنســینا در اینجــا

میگویــد قــوه غضــب هــم از فرعیــات شــهوت
اســت .غضــب در واقــع شــهوت کســی اســت
کــه میخواهــد بــر دیگــران تســلط و ســیطره
پیــدا کنــد .مرتبــه انســانی هــم بــه معرفــت
مربــوط میشــود .در اینجــا بــه فعــل خــاص
مغــز و بخــش انســانی اشــاره میکنــد.
در ایــن فصــل ایــن مراتــب را بــه ســه بخــش
تقســیم میکنــد و فصــل دوم کــه بحــث نمــاز
ظاهــری و باطنــی مطــرح میشــود خیلــی بــا
ایــن مباحــث تطبیــق نــدارد ،امــا اگــر ایــن تطبیق
را انجــام دهیــم میتوانیــم نتایجــی بــه دســت
بیاوریــم .مثــ ً
ا میگویــد فعــل بدنــی و طبیعــی
ـ مثــل خــوردن ،نوشــیدن و اصــاح امــور بــدن
 بــه هــر صورتــی کــه اتفــاق بیفتــد فقــط مربوطبــه همیــن بــدن اســت و از آن نبایــد انتظــار ثواب
و عقــاب داشــت .یعنــی اگــر افعــال بدنــی کــه از
شــما ســر میزنــد ثــواب و عقابــی داشــته باشــد،
همینجــا دیــده میشــود.
در بخــش طبیعــی هیچگونــه آگاهــی در
کار نیســت .مثــ ً
ا قــوای هاضمــه و جاذبــه
خودبهخــود و بــدون اینکــه شــما آگاه باشــید
اتفــاق میافتــد .بعضیهــا نمــاز خواندنشــان
نمــاز طبیعــی اســت؛ هیــچ آگاهــیای در آن
نیســت ،فقــط خــم و راســت میشــوند ،و حتــی
هیــچ تخیّلــی کــه مرتبــط بــه نمــاز باشــد هــم
ندارنــد .خیلیهــا نمازشــان اینگونــه اســت.
یعنــی بــر حســب عادتــی کــه کردهانــد صبــح،
ظهــر ،عصــر ،مغــرب ،عشــاء بلنــد میشــوند و
نمــاز میخواننــد ،ولــی هیــچ توجهــی ندارنــد.
از ایــن نمــاز دیگــر نبایــد انتظــار ثوابــی داشــت،
چــون ایــن بــدن در قیامــت مبعــوث
نمیشــود .ابنســینا بعــث را بــه
وصــل بــه عالــم روحانــی و مالئکــه
معنــا میکنــد .بنابرایــن ایــن نــوع
نمــاز هیــچ پاداشــی نــدارد.
در نمــاز حیوانــی شــهوت و غضب
هســت .یعنــی شــما در نمازتــان
چیزهایــی میخواهیــد؛ مثــ ً
ا
آرزوی ســامتی ،شــفای بیمــاران و
غیــره .چیزهایــی کــه بــا قــ ّوة خیــال
در نمازتــان میخواهیــد بــاز مربــوط بــه
ایــن عالــم میشــود و اگــر جوابــی داده شــود در
همیــن عالــم اتفــاق میافتــد.
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امــا فعـل نفــس انســانی ،انتظــار کشــف حقایق و
بــه اصطــاح ،دیــدن عیــن حقیقــت بــدون هیــچ
نقابــی اســت .ابنســینا میگویــد نمــاز حقیقــی
نمازی اســت کــه در آن ،جز ذکر حــق و خداوند،
شــما بــه هیــچ چیــز دیگــری متوجــه نیســتید .در
آن نمــاز شــما اص ـ ً
ا خواســتههایی کــه مربــوط
بــه امــور بدنــی و دنیایــی باشــد نداریــد .پــاداش
ایــن نمــاز هــم همــان بصیــرت باطنــی اســت
کــه بــرای شــخص اتفــاق میافتــد؛ کــه آن هــم
بــه نوعــی قیامــت اســت .زیــرا صرف ـ ًا اینطــور
نیســت کــه بــدن از بیــن بــرود تــا قیامتــی اتفــاق
بیفتــد .بعــد از فنــاء بــدن ،آن حالــت ادراکــی از
بیــن نمــیرود .مخصوصــ ًا ابنســینا اعتقــاد دارد
در مقــام عقــل ـ یعنــی معقــوالت و کلیــات -بقــا
اتفــاق میافتــد و فنایــی در کار نیســت.
ِ
در انتهــا نتیجــه میگیــرد کــه نمــاز تشــبّه نفــس
انســانی اســت بــه اجــرام فلکــی و تعبّــد دائــم
الســرمدی .در
بــه حــقّ مطلــق ،طلبــ ًا للثــواب
ّ
ایــن جملــه هــم یــک ظرافتــی نهفتــه هســت.
مطابــق اعتقــادات هیأتــی آن زمــان ،میگویــد
همــه اجــرام فلکــی حرکــت دایــرهوار دارنــد و
فقــط دور یــک کانــون میگردنــد .نمــاز انســانی
و باطنــی هــم طــوری اســت کــه توجــه شــما
دائم ـ ًا بــه یــک کانــون اســت ،و آن کانــو ِن حــق
اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه آنجــا فقــط
یــک صــورت اســت .وقتــی شــما دور یــک
کانــون میگردیــد فقــط یــک چیــز میبینیــد،
چ چیــز دیگــری شــما را مش ـ ّوش و پراکنــده
هی ـ 
نمیکنــد ،یعنــی وقتــی نمــاز باطنــی میخوانیــد
در عالــم کثــرات نیســتید .بــه همیــن دلیــل
ایشــان میگویــد گاهــی پیامبــر آنقــدر در ایــن
حالــت ادراک حقیقــی و ذکــر واقعــی بــه ســر
میبــرد کــه نظــام عــددی  -تعــداد رکعــات
نمــاز  -را فرامــوش میکــرد و نمــازش را
کوتــاه یــا بلنــد میکــرد« :وربمــا کان الرســول
الحقیقــي
علیــه الســام اشــتغل بهــذا اإلدراك
ّ
العــددي،
فمنعتــه هــذه الحالــة عــن النظــام
ّ
ً
قصــر صالتــه وربمــا أطــال»؛ مثــا بــه
فربمــا ّ
جــای اینکــه ســه رکعــت بخوانــد در رکعــت
دوم نمــازش را تمــام میکــرد یــا چهــار رکعــت

میخوانــد .چــرا؟ چــون آن رکعــات مربــوط
بــه نمــاز طبیعــی و حیوانــی اســت .وقتــی در
بــدن حضــور نــداری ممکــن اســت اصـ ً
ا غافــل
شــوی کــه چــه میکنــی .بــه همیــن دلیــل از
ُ ّ
«الم َصلــي ُیناجــي َر َّبــه»؛
پیامبــر نقــل میکنــد کــه
یعنــی نمازگــزار بــا خداونــد مناجــات میکنــد
و مناجــات چیــزی اســت کــه بــا اجــزاء بدنــی
اتفــاق نمیافتــد .مناجــات در جایــی اســت کــه
ایــن فاصلــه و حجــاب اصــ ً
ا نباشــد.
ابنســینا همانطــور کــه گاهــی در آثــار
دیگــرش میگویــد در اینجــا هــم میگویــد کــه
عرضــه ایــن رســاله را را بــرای کســانی کــه اهلش
نیســتند حــرام میدانــم .ســپس میگویــد مــن
ایــن رســاله را در کمتــر از نیــم ســاعت نوشــتم!

پرســش :آقــای دکتــر ،فکــر نمیکنیــد کــه ایــن
رســاله بــه دلیــل تعبیــر غفلــت از معــاد طبیعــت،
اگــر هــم مــال ابنســینا باشــد بایــد قبــل از مقامــات
العارفیــن اشــارات نوشــته شــده باشــد؟
پاســخ :البتــه تعبیــر غفلــت ،تعبیــر بنــده اســت.
او میگویــد :نمــاز ظاهــری محصــول نمــاز
باطنــی اســت و وجــوب نمــاز باطنــی را بــا دلیــل
عقلــی اثبــات میکنــد .او بیــان میکنــد کــه عقــل
میگویــد بایــد حالــت عبودیــت را داشــته باشــی .تــا
عقــل نگفتــه باشــد ،شــرع نمیتوانــد هیــچ حکمــی
بکنــد .شــریعت فقــط بــر اســاس فرمــان عقــل حکــم
میکنــد.
پرســش :عقــل را معیــار کمــال انســان میدانــد .ایــن
بــا نظــام مشــایی ابنســینا هماهنــگ اســت.
پاســخ :بلــه .منظــور مــن ایــن اســت کــه مــا عقــل
را در مقابــل شــرع قــرار میدهیــم ،امــا اینجــا کام ـ ً
ا
برعکــس اســت .البتــه در اصــول فقــه میگوینــد «مــا
ـم ب ِـ ِه الشــرع»؛ امــا آن عقــل،
ـم ب ِـ ِه العقــلَ ،ح َکـ َ
َح َکـ َ
عق ـ ِل عقالیــی اســت .عقــل ابنســینا ،عقــل عقالیــی
نیســت .میگویــد اگــر عقــ ِل مســتقل بــه چیــزی
نرســد شــریعت نمیتوانــد هیــچ حکمــی بکنــد.
یعنــی شــما تــا بــا عقلتــان بــه لــزوم یــک ارتبــاط
بــا خداونــد بــه عنــوان کاملتریــن موجــود نرســید،
شــرع نمیتوانــد حتــی بــه عنــوان آداب ظاهــری
هــم حکمــی بیــاورد.

طبیعتشناسی در مکتب
ابنسینا

دکتر محمدجواد اسماعیلی

عضو هیأت علمی گروه فلسفة اسالمی

مایــه خرســندی اســت کــه ایــن فرصــت را
فراهــم کردیــد کــه بــه قــول آقــای دکتــر اعتمــاد
ـ بــا تعبیــری کــه از چامســکی در خصــوص
خصلــت انســان نقــل کردنــد ـ حــرف بزنیــم.
در بــاب «طبیعیــات» ابنســینا آثــار گوناگونــی
منتشــر شــده اســت :هــم آثــاری کــه احیــاء
نگارشهــای طبیعیاتــی ابنســینا را شــامل
میگــردد و هــم آثــاری کــه ناظــر بــه شــرح
و تفســیر آثــار طبیعیّاتــی ابــن ســینا اســت.
یکــی از دغدغههــای مــن تصحیــح کتــاب فــن

ســماع طبیعــی الشــفاء اســت کــه آقــای دکتــر
خســروپناه ،ریاســت محتــرم مؤسســه ،تأکیــد
داشــتند کــه در اولویــت کارهــای پژوهشــیام
قــرار گیــرد .در چنــد ســال اخیــر بیشــتر
کوشــیدهام تــا ســنّت تفســیری طبیعیّــات ابــن
ســینا را شناســایی کنــم و بــا تصحیــح و تحلیــل
آثــار مرتبــط بــا ایــن س ـنّت ،زمین ـهای فراهــم
شــود کــه در آینــده بتوانــم فــن ســماع طبیعــی
الشــفاء را تصحیــح و تحقیــق کنــم.
اولیــن تصحیحــی کــه از طبیعیــات شــفاء انجــام
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شــد در ســال  1305قمــری بــود کــه بــه صورت
دو جلــدی ،شــامل یــک جلــد طبیعیــات و یــک
جلــد الهیــات ،در دارالفنــون منتشــر شــد و در
ســال  1364خورشــیدی بــه کوشــش آقــای
بیدارفــر همیــن چــاپ ســنگی بــه صــورت
افســت منتشــر شــد .در ســال  1983ســعید
زایــد اولیــن تصحیــح نســبت ًا علمــی را در قاهــره
منتشــر کــرد و بعــد هــم در کشــورهای مختلــف
از جملــه لبنــان ،ترکیــه و آمریــکا تصحیحهایــی
منتشــر شــد .امــا ایــن تصحیحهــا بــه لحــاظ
علمــی هنــوز معتبــر شــمرده نمیشــوند و
ایــرادات جــدّ ی دارنــد .بررســی و ارزیابــی
ایــن تصحیحهــا هــم کاری بایســته اســت تــا
روشــن شــود کــه تــا چــه انــدازه راه علمــی
پیمــوده شــده و تــا چــه انــدازه بــا معیارهــای
معتبــر فاصلــه دارد .ممکــن اســت پرســیده
شــود کــه چــه ضرورتــی دارد کــه در عصــر
حاضــر ـ بــا وجــود دگرگونیهــای گوناگــون
در نحــوۀ ارائــه مباحــث طبیعتشناســی و
نیــز مســائل مربــوط بــه آن ـ از بعــد فلســفی
بــه کتــاب طبیعیــات الشــفاء و مخصوص ـ ًا فــن
ســماع طبیعــی آن مالحظــه گــردد؟ آیــا ایــن
کتــاب هنــوز اثــری بنیــادی در قلمــرو فلســفۀ
طبیعــت شــمرده میشــود؟ پژوهــش هــای
ناظــر بــه ایــن کتــاب ،تــا چــه انــدازه میتوانــد
بــا مباحــث فلســفی و طبیعتشناســی روزگار
مــا نســبت داشــته باشــد؟
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ایــن کتــاب دربردارنــدۀ چنــد مبحــث اســت:
 )1از یــک ســو شــامل ســخنان ارســطو اســت
بدیــن معنــی کــه مشــتمل اســت بــر تبیینــی
کــه ارســطو در بــاب پدیدههــای طبیعــی ارائــه
کــرده اســت؛  )2از ســوی دیگــر ،مشــتمل بــر
انتقاداتــی اســت کــه شــارحان ارســطو نظیــر
فیلوپونــوس (یحیــی نحــوی) بــر ارســطو
وارد کردهانــد؛  )3افــزون بــر ایــن ،نقــش پــر
اهمیــت آراء طبیعتشناســی متکلمــان مســلمان
چــه اشــاعره و چــه معتزلــه -در روزگارابنســینا اســت کــه در کتــاب الشــفاء مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت؛  )4نوآوریهــای
ّ

ابــن ســینا در تبییــن پدیدههــای طبیعــی و نیــز
واکنــش بــه منتقــدان ارســطو و همچنیــن پاســخ
بــه متکلمــان اشــعری و معتزلــی.

اولیــن کســی کــه کتــاب إشــارات را جــدی
گرفتــه اســت ،شــرف الدیــن مســعودی ،اســتاد
فخرالدیــن رازی بــود کــه کتــاب الشــکوک
والمباحــث را بــه صــورت تعلیقــات انتقــادی
ناظــر بــه إشــارات ابــن ســینا بــه نــگارش
درآورد .رازی از ســخنان اســتادش ناخرســند
اســت و بــه صــورت مکتــوب بــه انتقــادات
مســعودی پاســخ میدهــد

بنــا بــر ایــن ،ایــن کتــاب ،اثــری اســت فلســفی
کــه مســائل طبیعتشناســی در آن مطــرح شــده
اســت و ابنســینا در ایــن کتــاب هــم در مقــام
فیلســوف و هــم در مقــام تاریخنــگار فلســفه
خــود را مطــرح کــرده اســت .تاریخنــگار
فلســفه کســی نیســت کــه مــا را از روزگار
زندگــی و درگذشــت فیلســوفان پیشــین بــا
خبــر میکنــد یــا اینکــه از شــهرهایی کــه
فیلســوفان در آن میزیســتند و در آن شــهرها بــه
تدریــس فلســفه مشــغول بودنــد خبــر میدهــد
و اینکــه چــه کتابهایــی را درس میدادنــد.
هــر چنــد ایــن اطالعــات دارای ارزش اســت
امــا بــرای شــناخت دقیــق فکــر فلســفی یــک
فیلســوف ،کفایــت نمیکنــد .ابــن ســینا بــه
عنــوان روایتگــر افــکاری کــه در کتابهــای آن
روزگار مطــرح بــود ،آراء آنهــا را نقــد و ارزیابــی
میکنــد .منظــور از روایتگــر افــکار ،گــزارش
تبیینــی و انتقــادی افــکار اســت نــه صرفـ ًا نقــل
آراء دیگــران .پــس از ایــن جهــت ایــن کتــاب،
یــک کتــاب کلیــدی محســوب میشــود.

افــزون بــر مباحــث طبیعتشناســی کتــاب
الشــفاء ،کتــاب اإلشــارات والتنبیهــات نیــز از
ایــن منظــر در خــور بررســی اســت .اولیــن
کســی کــه کتــاب إشــارات را جــدی گرفتــه
اســت ،شــرف الدیــن مســعودی ،اســتاد
فخرالدیــن رازی بــود کــه کتــاب الشــکوک
والمباحــث را بــه صــورت تعلیقــات انتقــادی
ناظــر بــه إشــارات ابــن ســینا بــه نــگارش
درآورد .رازی از ســخنان اســتادش ناخرســند
اســت و بــه صــورت مکتــوب بــه انتقــادات
مســعودی پاســخ میدهــد .ولــی بــه نظــر
میرســد کــه رازی چنــان کــه بایســته بــوده
اســت حــقّ مطلــب را اداء نکــرده اســت از ایــن
رو ،دســت بــه تلخیــص و نیــز تفســیر إشــارات
میزنــد کــه عنــوان ایــن آثــار بــه ترتیــب
عبارتنــد از :لبــاب اإلشــارات و اإلنــارات فــي
شــرح اإلشــارات .شــرح رازی چنــان دارای
اهمیّــت میشــود کــه اندیشــمندان بعــدی
نظیــر ســیفالدین آمــدی ،نصیرالدیــن طوســی،
بدرالدیــن تســتری و قطبالدیــن رازی بــدان
واکنــش نشــان میدهنــد.
نظــر بــه اینکــه عمــدۀ شــرح ،حواشــی و
تعلیقاتــی کــه در دســترس داریــم ناظــر بــه
کتــاب طوســی اســت یعنــی حــل مشــکالت
االشــارات ،ایــن مطلــب مــرا بــر آن داشــت
تــا بخشــی از ایــن کتــاب ،یعنــی مباحــث
مربــوط بــه حرکتشناســی از نمــط دوم آن
را برگزینــم ،و تعلیقــات قطبالدیــن شــیرازی،
ســید برهانالدیــن بخــاری ،بدرالدیــن تســتری
و میــر ســید شــریف جرجانــی را ناظــر بــه
ایــن مطالــب را گــردآوری کنــم و در یــک
مجموعــه بررســی کنــم تــا اهمیــت نکاتــی را
کــه ایــن اندیشــمندان در بــاب آراء ابنســینا
بیــان داشــتهاند توضیــح بدهــم کــه بــه عنــوان
بخشــی از طــرح پژوهشــی یکســاله بــه تصویب
شــورای محتــرم پژوهشــی رســید و إن شــاء اهلل
در شــمارۀ سـیو یکــم جاویــدان خــرد منتشــر
میشــود تــا نشــان دهــد کــه ســنت تفســیری
طبیعتشناســی ابنســینا در إشــارات تــا چــه
انــدازه دارای اهمیــت بــوده اســت.
بــر اســاس مســتندات موجــود ،بــه نظــر

میرســد کــه کتــاب الشــفاء ،از زمــان میردامــاد
توجــه قــرار گرفتــه
بــه بعــد ،بیشــتر مــورد ّ
اســت و اندیشــمندان بعــد از وی بــه طــور
مختصــر یــا مبســوط به نــگارش آثــاری در باب
ایــن کتــاب پرداختنــد کــه ایــن نگارشهــا را
شناســایی کــردهام و آنهــا را بــه تدریــج انتشــار
خواهــم داد .دو اثــر آمــاده انتشــار نیــز آثــار
حکیــم تنکابنــی و حکیــم گیالنــی اســت کــه
بعــد از نگارشــم در بــاب ســنّت تفســیری
إشــارت نشــر خواهنــد یافــت.
ایــن ســه پژوهــش مــن در ســال 1396
اســت مضافــ ًا بــر اینکــه گــزارش فارســی از
بخشهایــی از طبیعیّــات لوکــری نیــز در
دســت انجــام اســت.

توجــه بــه الشــفاء تــا عصــر مــا ادامــه پیــدا
کــرده اســت .دو ســال بعــد از زمانــی کــه
چــاپ ســنگی الشــفاء در دارالفنــون منتشــر
شــد ،محمدعلــی فروغــی بــرای تحصیــل وارد
مدرســه دارالفنــون شــد و بعــدا ً در همانجــا
بــه ســمت اســتادی نائــل شــد .در ســال
 1316خورشــیدی وی کتــاب فــن ســماء
طبیعــی الشــفاء را بــه فارســی ترجمــه کــرد.
اخیــرا ً مناقشــاتی از میــرزا مهــدی آشــتیانی
کــه همعصــر فروغــی اســت ناظــر بــه ایــن
ترجمــه منتشــر شــده اســت .بنــده بــه تازگــی
مطالعــۀ مناقشــات را بــه پایــان بــردم و نکاتــی
را کــه مرحــوم میــرزا مهــدی آشــتیانی نســبت
بــه مرحــوم فروغــی بیــان کــرده اســت بررســی
کــردم و إن شــاء اهلل قصــد دارم حاصــل ایــن
مطالعــه را بــه صــورت یــک مقاله در اســفندماه
 1396در همایــش ترجمــۀ فلســفی در دانشــگاه
تبریــز بــه عنــوان محاکمــات بیــن فروغــی و
آشــتیانی ارائــه کنــم .آقــای دکتــر اعتمــاد هــم
نکتــۀ ســودمندی تذکــر دادنــد کــه بخــش
ترجمهشناســی را از بخــش مفهومی-فلســفی
جــدا کنــم کــه آن هــم در همایــش تاریــخ
طبیعیــات در اســفندماه  1396در دانشــگاه
تهــران ارائــه خواهــد شــد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
در طــرح قبلــی مــن کــه روی فلســفه نظــری فارابــی
متمرکــز بــود بحثهــای وجودشــناختی فارابــی تــا آنجــا
کــه امــکان داشــت مطــرح شــد .چــون میخواســتم کار
روی فلســفه فارابــی را ادامــه دهــم ،طرحــی کــه بــه
نظــرم رســید یــک تحقیــق راجــع بــه کتــاب الحــروف
فارابــی اســت .دلیــل انتخــاب ایــن کتــاب ایــن اســت کــه
طبــق گفتــه خــود فارابــی در رســاله اغــراض ،تــا زمــان
فارابــی هیــچ شــرحی غیــر از شــرح اســکندر افرودیســی
و تامســطیوس بــر کتــاب المبــدا از مابعــد الطبیعــه ارســطو
وجــود نداشــت .البتــه کتــاب المبــدا هــم صرف ـ ًا پیرامــون
بحثهــای الهیاتــی اســت و در آن دربــاره مبــادی
موجــودات صحبــت میشــود .بنابرایــن غیــر از ایــن دو
شــرح بــر کتــاب المبــدا ،هیــچ شــرحی از مابعدالطبیعــه

بــه دســت فارابــی یــا بــه دســت فیلســوفان مــا تــا آن زمــان
نرســیدهبود .در حالــی کــه ظاهــرا ً شــرحهای کتابهــای
منطقــی ارســطو آن زمــان در دســترس بــوده و میبینیــم کــه
فارابــی در آثــار منطقــی خــود بــه آنهــا ارجــاع میدهــد
و آنهــا را نقــد یــا قضــاوت میکنــد .ولــی چــون بــر
مابعدالطبیعــه هیــچ شــرحی وجــود نداشــت ،اســتفاده
فارابــی مســتقیم ًا از خــود مابعدالطبیعــه ارســطو اســت .هــر
بحــث متافیزیکــی کــه فارابــی دارد ،در واقــع تحلیلهــا
و تفســیرهایی اســت کــه خــودش از متافیزیــک ارســطو
داشــت.
مــا اثــر دیگــری از فارابــی کــه در آن صرفـ ًا و منحصــرا ً بــه
بحــث متافیزیــک پرداختــه شــده باشــد نداریــم .بقیــه آثــار
او یــا منطقــی هســتند و یــا جهانشناســی .منظــور از آثــار

جهانشناســی آثــاری اســت کــه بخشــی از آن بحثهــای
متافیزیکــی یــا وجودشناســی و بخشــی از آن سیاســی اســت.
بــه همیــن دلیــل اگــر قــرار باشــد مــا فلســفه نظــری یعنــی
متافیزیــک فارابــی را بررســی کنیــم ،کتــاب الحــروف تقریب ـ ًا
تنهــا منبــع مــا بــرای پیــدا کــردن تصویــری از مابعدالطبیعــه
نــزد فارابــی اســت .بــه نظــرم رســید ایــن کتــاب تأثیرگــذار
جــای تحقیــق دارد .بــه خصــوص بــه ایــن دلیــل کــه قبــل از
تصحیــح توســط محســن مهــدی در ســال  ،1986ایــن کتــاب
اص ـ ً
ا در دســترس نبــود .حــدود ســی -چهــل ســال اســت
کــه ایــن کتــاب در دســترس قــرار گرفتــه و همــه توجههــا
بــه ایــن کتــاب ،در ایــن چنــد دهــه اخیــر انجــام شــده اســت.
مثــا محققانــی مثــل اشــتراوس کــه خیلــی بــه فارابــی پرداخته
انــد ،بــه ایــن کتــاب توجهــی نکردهانــد و آثــار دیگــری
مــورد توجهشــان بــوده .در ایــران حــدود بیســت ســال اســت
کــه ایــن کتــاب از جهــات دیگــری هــم مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت کــه البتــه یــک مقــدار بــه ویژگیهــای خــود
کتــاب هــم ربــط دارد .یعنــی درســت اســت کــه بحــث کتــاب
متافیزیــک اســت و بحثهــای متافیزیکــی فارابــی در کتــاب
الحــروف متمرکــز اســت ،ولــی مباحــث دیگــری کــه در ایــن
کتــاب مطــرح شــده شــرایطی را فراهــم کــرده تــا ایــن کتــاب
در حوزههــای مختلــف بررســی شــود.
یکــی از ایــن ویژگیهــا ایــن اســت کــه در ایــن کتــاب
مطالــب زبانشناســی بــه صــورت خیلــی جــدی در آن ســطح
و محــدوده کــه در زمــان فارابــی مطــرح بــوده ،گنجانــده شــده
اســت .مــا تقریبـ ًا اثــر دیگــری از فیســلوفان متقــدم خودمــان
در عرصــه زبانشناســی نداریــم .بــه صــورت دقیقتــر ،مشــابه
ایــن اثــر قبــل از فارابــی نداشــتیم و بعــد از او هــم دیگــر
نداریــم .یعنــی بحثهایــی کــه فارابــی در ایــن کتــاب مطــرح
کــرده در جــای دیگــری تکــرار نشــدهاند .همیــن نکتــه کتــاب
را مــورد توجــه قــرار داده اســت .شــاید اولیــن توجهــات بــه
ایــن کتــاب بــه خاطــر بحثهــای زبانشناســی اســت کــه
در آن مطــرح شــده اســت.
ویژگــی دیگــر اینکــه بحثهایــی کــه در ایــن کتــاب راجــع
بــه نســبت فلســفه و دیــن شــده تفــاوت قابــل توجهــی بــا
آثــار دیگــر فارابــی دارد .بــه نظــر میآیــد در ایــن کتــاب دیــن
مــورد نظـ ِر او دیــن وحیانــی نیســت .چــون او خیلــی از دیــن
صحبــت میکنــد ولــی از وحــی حرفــی نمیزنــد .عبــارت
صریــح خــود او ایــن اســت کــه «دیــن خــادم فلســفه اســت».
او میگویــد مخاطــب دیــن عــوام اســت و چــون عــوام
توانایــی فهــم حقایــق را بــه نحــو برهانــی و فلســفی ندارنــد
دیــن آنچــه در فلســفه مبرهــن و اثبــات شــده را بــا بیانــی کــه
بــرای مــردم قابــل فهــم باشــد ارائــه میکنــد .اینهــا چیزهایــی
اســت کــه در دیگــر کتابهــای فارابــی بــه ایــن صراحــت

بیــان نشــدهاند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن کتــاب
در حــوزه فلســفه دیــن و دینشناســی نیــز اهمیــت پیــدا
کــرده اســت.
ویژگــی دیگــر اینکــه اصطالحــات فلســفی مطــرح شــده
در ایــن اثــر و نحــوه پرداختــن فارابــی بــه آنهــا بیســابقه
بــود .مــا قبــل و بعــد از فارابــی کتابهایــی کــه در آنهــا
حــدود و تعریفــات اصطالحــات فلســفی انجــام شــده
باشــد داشــتیم ،ولــی اینگونــه تعریــف کــردن کــه بــه
بهانــه اصطالحشناســی مباحــث فلســفی تبییــن و بســط
داده شــود چیــزی اســت کــه اختصــاص بــه ایــن اثــر دارد.
بــه ایــن دالیــل اســت کــه کتــاب الحــروف در
حوزههــای مختلــف خیلــی مــورد توجــه قــرار گرفــت.
مــن در ایــن چنــد ســال دیــدم کــه دانشــجویان علــوم
سیاســی ،جامعهشناســی ،زبانشناســی رشــته مترجمــی و
دانشــجویان فلســفه هــر کــدام از دیــد خودشــان و از زاویه
بحثهــای علمــی خودشــان توجهاتــی بــه ایــن کتــاب
دارنــد .همیــن نشــان دهنــده اهمیــت کتــاب اســت و بــا
توجــه بــه قدمــت کــم ایــن توجهــات ،الزم اســت تحقیــق
جامعــی راجــع بــه آن انجــام شــود و تــا جــای ممکــن از
خطــر فهــم هــای عرفــی و ســطحی از آن نجــات یابــد.

ایــن کتــاب ســه بخــش دارد کــه دو بخــش آن اصطالحات
فلســفی اســت .بخــش دیگــر کتــاب بحــث پیدایــش علــوم
و صنایــع اســت .فارابــی تحقــق علــوم و صنایــع را مبتنــی
بــر پیدایــش زبــان دانستهاســت .او اینهــا را در یــک ســیر
وابســته بــه هــم میدانــد یعنــی مراحلــی کــه تقــدم و تأخــر
در آن اهمیــت دارد .در همیــن بخــش کــه ایــن ســیر را
مطــرح میکنــد ،بحثهایــی راجــع بــه دیــن ،فلســفه و
همچنیــن بحثهایــی راجــع بــه نســبت علــوم مطــرح
میشــود کــه بحثهــای جالــب و خاصــی هســتند.
در ایــن کتــاب ،فارابــی در مــورد طبقهبنــدی افــراد در
جامعــه هــم بحثهایــی دارد و آنهــا را بــه دو طبقــه
عــوام و خــواص تقســیم میکنــد .او معتقــد اســت کــه
افــراد جامعــه مراتبــی دارنــد ،بــه طــوری کــه هــر چــه بــه
مرحلــه عقالنیــت نزدیکتــر شــویم خاصتــر میشــوند.
او در مــورد گروههایــی بحــث میکنــد کــه در حرفههــا
و علــوم مختلــف ادعــای خــاص بــودن میکننــد ولــی در
ایــن ادعــای خــود محــق نیســتند .ایــن بحثهــا ممکــن
اســت ســوابق تاریخــی داشــته باشــند .بــه نظــر میرســد
آن موقــع بــر ســر اینکــه چــه کســی خــاص یــا عــام اســت
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دعوایــی بــوده .بــه عنــوان مثــال فارابــی
میگویــد در حرفههــای مختلــف کســی
کــه رئیــس آن حرفــه اســت فکــر میکنــد کــه
خــاص اســت .امــا در حقیقــت بــه خاطــر اینکــه
کار او بــه امــورات روزمــره و بــه بــادی رأی و نــه
بــه عقالنیــت و اســتدالل عقالنــی تکیــه دارد خــاص
نیســت .یــا مثــ ً
ا او میگویــد در دیــن کســانی کــه در
مراحــل باالیــی قــرار دارنــد فکــر میکننــد خاصانــد .در
حالــی کــه خــاص بــودن آنهــا نســبت بــه کســانی اســت
کــه بــه آن دیــن متدیــن هســتند ،نــه نســبت بــه همــه افــراد
جامعــه یــا بصــورت مطلــق .بعــد از ذکــر همــه مراتــب،
نهایت ـ ًا میگویــد شایســتهترین افــراد در جامعــه کــه بایــد
آنهــا را خــاص بدانیــم فیلســوفان هســتند .در آثــار دیگــر
فارابــی رئیــس مدینــه کــه از نظــر او فیلســوف اســت،
اخــص خــواص جامعــه طبقهبنــدی شــده اوســت .اینهــا
بحثهــای سیاســی و جامعهشناســی اســت کــه در بــاب
دوم کتــاب مطــرح میشــود.
در ادامــه کتــاب بحثهایــی در مــورد اقتضائــات انتقــال
دیــن یــا فلســفه از جامعــه ای بــه جامعــه دیگــر ارائــه
میدهــد کــه اغلــب موجــب اختالفاتــی میشــود .یــک
نمونــه از ایــن اختالفــات ناســازگاری و معانــدت اهــل دین
و اهــل فلســفه اســت .فارابــی همــه ایــن اختالفــات را بــه
بحثهــای پیشــینش راجــع بــه زبانشناســی برمیگردانــد
و میگویــد کــه اینهــا در واقــع زبــان هــم را نمیفهمنــد.
اگــر اهــل دیــن میدانســتند چیــزی کــه بیــان میکننــد
مثــاالت فلســفه اســت و اصــل آن در فلســفه بــوده ،اصـ ً
ا
بــا هــم دعــوا نمیکردنــد؛ ولــی چــون ایــن توجــه را
ندارنــد بــه عنــاد بــا فیلســوفان میپردازنــد و اهــل فلســفه
هــم مجبــور میشــوند از خــود دفــاع کننــد و ایــن دعواهــا
ادامــه پیــدا میکنــد .بحثــی پایانــی فارابــی در بــاب دوم
ایــن اســت کــه وقتــی فلســفه از یــک جامعــه -طبــق
ترتیبــی کــه خــودش ذکــر کــرده -وارد یــک جامعــه دیگــر
میشــود بــرای فهــم بحثهــای فلســفی نیــاز اســت تــا
اصطالحــات فلســفی در جامعــه جدیــد تبییــن شــود .او
بــرای روشــن شــدن ایــن اصطالحــات و قابــل فهــم شــدن
آنهــا در جامعــه جدیــد ،پیشــنهادات روششناســانهای
ارائــه میدهــد و میگویــد در ترجمــه اصطالحــات بایــد
چــه کنیــم و بــه چــه چیزهایــی توجــه داشــته باشــیم .او
چنــد روش را پیشــنهاد میدهــد کــه مــا بــرای انتقــال
فلســفه و انتقــال اصطالحــات بایــد ایــن روشهــا را
بــه کار ببریــم .مبنــای پیشــنهادات او ایــن اســت
کــه در جامعــه اول کــه فلســفه بــه وجــود آمــده،
آن کلمــات و اصطالحــات بــه چــه نحــوی

انتخــاب شــدهاند .اصطالحــات معمــوالً از
زبــان عرفــی بــه زبــان تخصصــی فلســفه منتقــل
میشــود و مــا بــرای ترجمــه ابتــدا بایــد ببینیــم
معنــای عرفــی اولیــه اصطالحــات چــه بــوده و در
مرحلــه بعــد ،آن معنــای عرفــی اولیــه را در جامعــه
خودمــان پیــدا کنیــم و ببینیــم بــرای آن از چــه اصطالحــی
اســتفاده میشــود و همــان را بــه کار ببریــم .همچنیــن در
مــورد حاالتــی مثــل نداشــتن آن اصطــاح و یــا وجــود مشــابه
آن اصطــاح در جامعــه دوم پیشــنهاداتی را ارائــه میدهــد.
بــه نظــر میرســد کــه بــاب دوم بایــد مقدمــه کتــاب باشــد
و نمیتــوان ایــن بــاب را وســط کتــاب دانســت .در ایــن
بــاب بحــث کام ـ ً
ا مقدماتــی اســت و توضیحاتــی در مــورد
اینکــه در بقیــه کتــاب چــه ســیری در پیــش گرفتــه شــده
ارائــه میشــود.
فارابــی در بــاب اول کتــاب خــود ،اصطالحــات فلســفی را
توضیــح میدهــد و در بــاب دوم ،معنــای حــروف ســؤال
فلســفی را توضیــح میدهــد .در تمــام مــوارد او از معنــی
عرفــی شــروع میکنــد ،بعــد بــه معنــای فلســفیاش وارد
میشــود و بعــد بــه بهانــه آن معنــای فلســفی ،یــک بحــث
فلســفی ارائــه میدهــد.
ایــن تقریبـ ًا خالصــه محتــوای کتــاب اســت .بنــا بــود مــن در
ایــن طــرح اوالً یــک راهنمایــی بــرای مطالعــه کتــاب الحروف
تهیــه کنــم .چــون اغلــب کســانی کــه -بــه خصــوص از
حوزههــای غیــر فلســفه -کتــاب را مطالعــه میکننــد ،هیــچ
تصــوری از بقیــه کتــاب ندارنــد و در مواجهــه بــا کتــاب
مطالــب نامأنوســی دریافــت میکننــد؛ بنابرایــن الزم اســت مــا
چنیــن گزارشــی از کتــاب داشــته باشــیم .عــاوه بــر ایــن ،بــه
نظــرم رســید بــا ایــن طــرح بتوانــم جایــگاه کتــاب الحــروف
را بیــن آثــار فارابــی مشــخص کنــم .چــون ایــن کتــاب ،تنهــا
کتــاب فارابــی اســت کــه در آن بحثهــای متافیزیکــی بــه
طــور تخصصــی مطــرح میشــود .همچنیــن بــه نظــرم رســید
بایــد راجــع بــه جایــگاه تاثیــر کتــاب الحــروف بــر فیلســوفان
بعــد از فارابــی و همچنیــن مواجهههایــی کــه در دوران
معاصــر یعنــی بعــد از تصحیــح کتــاب نســبت بــه ایــن اثــر
شــده ،کارهایــی انجــام دهــم.
غیــر از بحثهــای تاریخــی و گزارشــی خــوب اســت بــه
دو بحــث توجــه شــود .یکــی توجــه بــه ایــن کــه قصــد
فارابــی از تألیــف ایــن کتــاب چــه بــود .در ایــن مــورد
حدسهــای مختلفــی زده شــده و حدسهایــی نیــز بــه
ذهــن مــن رســیده اســت .اولیــن حــدس ایــن اســت
کــه او میخواســت اصطالحــات فلســفی را روشــن
کنــد کــه ایــن امــر بــه وضــوح از ظاهــر کتــاب
برمیآیــد .امــا بــه نظــر میرســد بحــث

فراتــر از ایــن باشــد .احتمــال دیگــر مربــوط
بــه یــک مناظــره اســت کــه در آن دوره انجــام
شــده .مشــهور ایــن اســت کــه در دوره فارابــی،
مناظــره ای میــان ابــو بشــر متــی بــه عنــوان نماینــده
اهــل منطــق و ابــو ســعید ســیرافی بــه عنــوان نماینــده
اهــل زبــان یعنــی دســتور زبــان عربــی صــورت گرفــت
کــه در واقــع مناظــره میــان نحــو و منطــق اســت .ســیرافی
معتقــد بــود کــه منطــق بــرای زبــان یونانــی و مربــوط بــه آن
جامعــه اســت و شــکل اولیــه آن جامعــه هــم از بیــن رفتــه،
بنابرایــن مــا دیگــر نیــازی بــه منطــق نداریــم .او معتقــد بــود
دســتور زبــان خودمــان بــرای انتقــال فکــر و بــرای تضمیــن
صحــت فکرمــان کفایــت میکنــد .متــی بــه عنــوان نماینــده
اهــل منطــق ،معتقــد بــود کــه منطــق ضامــن صحــت فکــر
اســت؛ یعنــی فــارغ از اینکــه زبانمــان چــه باشــد ،منطــق
تضمیــن میکنــد کــه مــا حــرف درســتی را بزنیــم .او
معتقــد بــود منطــق ،ال بــه شــرط نســبت بــه زبــان اســت.
ایــن مناظــره بــه نحــوی تمــام شــد کــه بــه نفــع ابــو ســعید
ســیرافی و در واقــع بــه نفــع زبــان بــود .محســن مهــدی ادعــا
میکنــد بعضیهــا معتقدنــد از آنجــا کــه متــی بــه نحــوی
اســتاد فارابــی محســوب میشــد ،فارابــی بــا ایــن کتــاب
میخواهــد از ســاحت منطــق و فلســفه دفــاع کنــد .بــه نظــر
میرســد کــه درسهــای کتــاب بــی ارتبــاط بــا موضــوع
مناظــره نیســت امــا در عیــن حــال نمیتــوان گفــت فارابــی
بــا تدویــن ایــن کتــاب میخواهــد شکســت متــی در مناظــره
را جبــران کنــد.
بــه نظــر مــن او در ایــن کتــاب میخواهــد کار بیشــتری
کنــد و نشــان دهــد کــه زبــان عربــی ظرفیــت طــرح مباحــث
فلســفی بــه خصــوص دو اصطــاح «وجــود» و «موجــود» را
دارد .درواقــع تــاش مهــم فارابــی در ایــن کتــاب ایــن اســت
کــه نشــان دهــد فلســفه در زبــان عربــی قابــل طــرح اســت.
حــدس مهــم دیگــر در مــورد انگیــزه تألیــف کتــاب ایــن
اســت کــه قــرار اســت کتــاب الحــروف مقدمــهای باشــد
بــرای مطالعــه متافیزیــک .در گذشــته ســنت مدخلنویســی
یــا مقدمهنویســی رواج داشــت .منتهــی در ســنت
مدخلنویســی ،بیشــتر تــاش بــر ایــن بــود کــه فــرد
موضــوع ،غــرض و در نهایــت فصــول کتــاب را توضیــح
دهــد .در واقــع در آن ســنت ابتــدا یــک دورنمــای کلــی
از آن علــم داده میشــد و بعــد خــود مطلــب توضیــح
داده میشــد .ولــی ایــن کتــاب ،چیــزی بیشــتر از آن
ســنت رایــج اســت .اگــر کســی در فرهنــگ عــرب
زبــان بخواهــد متافیزیــک ارســطو را بخوانــد ،بایــد
اصطالحــات ،بعضــی قواعــد و بعضــی مفاهیــم را
بدانــد.

احتمــال آخــر در مــورد انگیــزه تألیــف کتــاب
الحــروف توضیــح دو اصطــاح وجــود و
موجــود اســت .اگــر قــرار باشــد یــک موضــوع
را موضــوع اصلــی کتــاب الحــروف فارابــی بدانیــم،
آن موضــوع ،تبییــن و توضیــح اصطــاح فلســفی
«وجــود» و «موجــود» اســت .فارابــی در ایــن کتــاب
یــک تفســیر و توضیــح خــاص در مــورد دو اصطــاح
وجــود و موجــود دارد .خــود کلمــه موجــود بــه خاطــر اینکه
در ظاهــر یــک کلمــه مشــتق اســت ،ایــن توهــم را ایجــاد
میکنــد کــه ترکیبــی اســت از یــک موضــوع و وصفــی کــه
عــارض بــر آن موضــوع شــده .یعنــی چیــزی کــه وجــود بــر
آن عــارض شــده اســت .همــه تــاش فارابــی ایــن اســت
کــه توضیــح دهــد علیرغــم اینکــه موجــود ظاهــرا ً مشــتق
اســت ،نبایــد آن را بــا معنــای مشــتق درک کنیــم .او در ایــن
مــورد در قســمتهای مختلــف کتــاب از جملــه درســؤال
«هــل» کــه آن هــم ناظــر بــر بحــث وجــود و موجــود تالیــف
شــده ،توضیحاتــی را ارائــه میدهــد و میخواهــد وجــود
و موجــود بــه معنــای ارســطویی را بــه گونــهای توضیــح
دهــد کــه خطایــی از کلمــه موجــود -ماننــد چیــزی کــه بیــن
متکلمیــن از تمایــز بیــن شــیء و وجــود و بــه نحــوی وجــود
ماهیــت اســت -ایجــاد نشــود .ایــن توضیحــات ،در تاریــخ
فلســفه تأثیــر میگــذارد بــه نحــوی کــه ابــن رشــد هــم در
تلخیــص مابعدالطبیعــه ،هــم در تفســیر کبیــر مابعــد الطبیعــه
و هــم در تهافــت التهافــت و هــر جــا کــه میخواهــد تمایــز
وجــود از ماهیــت ابــن ســینا را رد کنــد ،یــک دور ایــن
بحــث فارابــی را از کتــاب الحــروف نقــل میکنــد .گاهــی
میگویــد کــه فارابــی در کتــاب الحــروف ایــن گونــه گفتــه
و گاهــی حتــی ایــن را هــم نمیگویــد؛ ایــن بحــث را نقــد
میکنــد و میگویــد ابــن ســینا چــون توجــه نکــرده بــود
کــه کلمــه موجــود فقــط در ظاهــر یــک کلمــه مشــتق اســت
نــه حقیقتــا ،تمایــز و عــروض و بعــد تمایــز وجــوب از
امــکان را در پــی آن کردهاســت.
پرســش :اشــارهای بــه اصالــت وجــود و ماهیــت بــر اســاس
بــه کار بــردن وجــود و موجــود میشــود؟
پاســخ :خیــر ،اصالــت جایــی مطــرح میشــود کــه تمایــز
باشــد .فارابــی اصـ ً
ا تمایــز را قبــول نــدارد .بنابرایــن اصالت
اینجــا طــرح نمیشــود .البتــه او تمایــز وجــود و موجــود را
قبــول دارد امــا تمایــز وجــود و ماهیــت را قبــول نــدارد.
موجــود یعنــی چیــزی کــه وجــود دارد بــه معنــی
چیــزی کــه ذاتــی دارد ،یعنــی وجــود برایــش معنــی
مقــوم ذات میدهــد .چیــزی کــه ذاتیاتــی دارد
موجــود میشــود نــه اینکــه یــک چیــزی داریــم
کــه وجــود بــر آن عــارض میشــود.
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بررسی نظریة صدور از
دیدگاه فارابی و تأثیر فالسفه
نوافالطونی بر آن
دکتر لیال کیانخواه

عضو هیأت علمی گروه فلسفة اسالمی
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«بسم اهلل الرحمن الرحیم»
عنــوان طــرح پژوهشــی کــه در حــال حاضــر
مشــغول انجــام آن هســتم« ،بررســی نظریــة
صــدور از دیــدگاه فارابــی و تأثیــر فالســفه
نوافالطونــی بــر آن» اســت .ایــن طــرح در
واقــع تکمیلکننــدة طــرح پژوهشــی ســوم مــن
در مؤسســه ،بــا عنــوان «بررســی نظریــة صــدور
از دیــدگاه ابنســینا و تومــاس آکویینــی» اســت.
دغدغــة اصلــی مــن در طــرح مذکــور ایــن بــود
کــه چگونــه ابــن ســینا بــه عنــوان یک فیلســوف

مســلمان و تومــاس آکویینــی بــه عنــوان یــک
فیلســوف مســیحی بــا دو روش بــه ظاهــر
متفــاوت بــه نظریــه خلقــت ورود میکننــد و
ایــن مســألة دینــی را توجیــه عقالنــی و فلســفی
میکننــد.
ظاهــر قضیــه چنیــن اســت کــه ابنســینا
قاعــدة «الواحــد» را جــزء مبانــی فلســفی خــود
قــرار میدهــد و بــا اســتفاده از ایــن قاعــده و
اصــول فکــری دیگــری همچــون اصــل تمایــز
وجــود از ماهیــت و اصــل تمایــز واجــب از

ممکــن ،نظریــة «فیــض» را
صورتبنــدی میکنــد و از
طریــق آن ،آمــوزة خلقــت را
توجیــه عقالنــی مینمایــد.
امــا تومــاس آکویینــی بــه دلیــل
ایمــان بــه آمــوزة «تثلیــث»،
نمیتوانــد قاعــدة «الواحــد»
را بپذیــرد و بــه همیــن دلیــل
از نظریــة «فیــض» افلوطیــن
کــه مبتنــی بــر مفــاد قاعــدة
الواحــد اســت ،اســتفاده نکــرده
و بــه جــای آن از نظریــة
«بهرهمنــدی» بــرای توجیــه
خلقــت اســتفاده میکنــد.
بنابرایــن ،مرحلــة اول ایــن
تحقیــق ،بررســی دقیــق
چگونگــی توجیــه خلقــت
در آثــار ایــن دو فیلســوف
و بررســی نــکات اشــتراک
و افتــراق آندو اســت .امــا
بــه منظــور درک تمایــزات
دقیــق ایــن دو دیــدگاه،
بایــد خاســتگاه و مبانــی
نظریاتشــان نیــز مــورد
بررســی قــرار میگرفــت؛ لــذا
پــس از انجــام طــرح فــوق،
طــرح پژوهشــی دیگــری بــا
عنــوان «بررســی نظریــة صدور
از دیــدگاه فارابــی و تأثیــر
فالســفه نوافالطونــی بــر آن»
بــه شــورای پژوهشــی مؤسســه
پیشــنهاد داده شــد تــا اوالً مبانی
فکــری ابنســینا و ثانیـ ًا تأثیری
کــه فالســفه نوافالطونــی ،بــه
عنــوان مبدعــان نظریــه صدور،
بــر فالســفة اســامی داشــتند،
بــه طــور دقیــق مــورد بررســی
قــرار گیــرد.

بنابرایــن طرحــی کــه در حــال
حاضــر مشــغول آن هســتم دو
قســمت اصلــی دارد :یکی بررســی
دیــدگاه فارابــی و دیگری بررســی
دیــدگاه فالســفة نوافالطونــی.
از جملــه دســتاوردهای بررســی
دیــدگاه فارابــی ،میتــوان بــه دو
نتیجــه بســیار مهــم زیــر اشــاره
کــرد :یکــی اینکــه فارابــی در
ارائــة دیــدگاه خــود ،تفاوتهــای
جوهــری بــا دیــدگاه صاحــب
کتــاب أثولوجیــا دارد .از جملــة
آنهــا میتــوان بــه دخیــل کــردن
علــم و ارادة الهــی در بحث صدور
و فیــض اشــاره داشــت کــه ایــن
موضــوع در اندیشــة حاکــم بــر
کتــاب أثولوجیــا موجــود نیســت.
نتیجــة مهــم دیگــر ایــن اســت که
مطالعــة دقیــق آراء فارابــی نشــان
میدهــد کــه ابنســینا تــا حــد
زیــادی مبــدع نظریــه صــدوری
اســت کــه در نظــام مابعدالطبیعــی
خــود ارائــه میدهــد .یعنــی
برخــاف آنچــه کــه مشــهور
اســت ،ابنســینا دیدگاههــای
خــودش را در ایــن بــاب ،بــه
هیچوجــه از فارابــی اقتبــاس
نکــرده اســت و تفاوتهــای
اساســی بــا او دارد .در حقیقــت
هــم صــورت بندینظریــة
«صــدور» در مابعدالطبیعــة فارابــی
و ابــن ســینا متفــاوت اســت و
هــم مبانــی فکــریای کــه بــه
عنــوان مقدمــات ایــن نظریــه مــد
نظــر داشــتهاند.
بــه هــر حــال فارابــی و ابنســینا
هــر کــدام در توجیــه عقالنــی
خلقــت ،ابداعــات فراوانــی داشــته
و الگــوی فکــری خاص خودشــان
را دارنــد .ایــن در واقــع بــر عکس
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چیــزی اســت کــه در بســیاری از کتــب تاریــخ
فلســفه و حتــی مقالههــای علمی-پژوهشــی در
ســالهای اخیــر ،بیــان شــده کــه ابنســینا را
در نظریــة صــدور متأثــر از فارابــی میداننــد
و هــر دو را در ایــن نظریــه ،جــزو فالســفه
نوافالطونــی محســوب میکننــد.

بخــش دوم طــرح فعلــی مــن کــه بخش بســیار
مهمــی اســت ،بــه بررســی تأثیــر آثــار فالســفه
نوافالطونــی بــر دیــدگاه فارابــی اختصــاص
دارد .بــا توجــه بــه مهلــت یکســالة انجــام ایــن
طــرح ،مــن فقــط آثــاری را بررســی کــردهام
کــه بــه زبــان عربــی ترجمــه شــده و در اختیــار
فارابــی بودهانــد ،و آثــار دیگ ـ ِر آن دورة فکــری
را فع ـ ً
ا بررســی نکــردهام .آثــاری کــه مــن بــر
آنهــا تمرکــز داشــتهام ،کتــاب أثولوجیــا ،کتــاب
العلــل پروکلــوس ،و قطعــات باقیمانــده از شــیخ
یونانــی -یــا افلوطیــن -اســت.
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عــاوه بــر بررســی نظریــة «فیــض» در آثــار
فــوق ،مســائل دیگــری نیــز در ضمــن کار
مطــرح شــد کــه هــم اکنــون مشــغول بررســی
آنهــا هســتم .از جملــة ایــن مســائل ،یافتــن
پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا فارابــی
و ابــن ســینا حقیقتــ ًا ،أثولوجیــا را متعلــق بــه
ارســطو میدانســتند و یــا آنرا بــه فالســفة
نوافالطونــی منســوب میکردنــد؟ چــرا کــه
نقــل اســت کــه فارابــی و ابنســینا ایــن اثــر
را متعلــق بــه ارســطو و تکمیــل کننــدة مباحــث
کتــاب مابعدالطبیعــه میدانســتند.
عــاوه بــر ایــن پرســش ،بررســی خــود کتــاب
أثولوجیــا هــم اهمیــت زیــادی دارد .اینکــه ایــن
کتــاب تألیــف چــه کســی اســت هنــوز محــل
ابهــام اســت .آیــا ایــن کتــاب ترجمــة عربــی
اثــری از فرفوریــوس اســت کــه درسگفتارهای
افلوطیــن را نــگارش کــرده؟ یــا اینکــه اساس ـ ًا
تألیفــی در حــوزه تفکــر اســامی اســت و صرف ًا

ترجمــه محســوب نمیشــود؟
در ضمــنِ انجــام طــرح پژوهشــی فــوق ،از
آنجایــی کــه یکــی از دغدغههــای مؤسســه،
تصحیــح آثــار ابنســینا اســت ،تصحیــح شــرح
أثولوجیــای ابنســینا را هــم در دســتور کار
قــرار دادم .کــه بخــش زیــادی از آن انجــام
شــد و بــه حــد موظــف طــرح پژوهشــی رســید
ولــی متأســفانه نتوانســتم دو نســخة اصلــی را
اصــح نســخ هــم هســتند تهیــه کنــم.
کــه اتفاقـ ًا ّ
یکــی از ایــن نســخ در مصــر و دیگــری در
کتابخانــة اســماعیل صائــب آنــکارا نگهــداری
میشــوند .نســخهای کــه در مصــر موجــود
اســت شــامل حــدود 15صفحه از رســاله اســت
کــه در هیــچ نســخ ة دیگــری موجــود نیســت.
ابــن ســینا در ایــن بخــش ،نظریــة صــدور را
تشــریح میکنــد و دیــدگاه اختصاصــی خــود
را در ایــن بــاب ارائــه میدهــد.
نظریــه صــدور از جهــت دیگــری هــم بــرای
مــن حائــز اهمیــت بــود .وقتــی مشــغول
نــگارش طــرح اولــم در مؤسســه بــا عنــوان
«تعریــف مابعدالطبیعــه از دیــدگاه فارابــی و
ابنســینا» بــودم ،متوجــه شــدم فارابــی در
کتابهایــی کــه مربــوط بــه اواخــر حیــات
او هســتند ،نظریــة صــدور را محوریتریــن
مبحــث آثــار خــود قــرار میدهــد و بــه قــدری
بــه نظریــة صــدور اهمیــت میدهــد کــه حتــی
ســاختار مابعدالطبیعــة خــود را بــر اســاس آن
تألیــف میکنــد .البتــه طــرح نخســت مــن ،بــه
عنــوان کتــاب ،توســط انتشــارات مؤسســه ،بــا
حجــم حــدود  400صفحــه ،صفحــه آرایــی
شــده و ان شــاءاهلل پــس از تهیــة نمایــه کتــاب
و نهایــی کــردن آن ،بــه چــاپ خواهــد رســید.
عنــوان طــرح پژوهشــی بعــدی مــن کــه
بــه تازگــی در شــورای پژوهشــی مؤسســه بــه
تصویــب رســیده اســت ،تصحیــح انتقــادی
بخــش إلهیــات کتــاب ارزشــمند نجــات اســت
کــه ان شــاءاهلل پســص از نهایــی کــردن طــرح
«بررســی نظریــة صــدور از دیــدگاه فارابــی و
تأثیــر فالســفه نوافالطونــی بــر آن» ،در دســتور
کار قــرار خواهــد گرفــت

تبیین سوبژکتیویسم در فلسفه
مدرن و تأثیر آن در مسأله
تجربه دینی
دکتر مهدی عبدالهی

عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفه علوم انسانی-اسالمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مــن ابتــدا یــک گــزارش بســیار کوتــاه از طــرح
خاتمهیافتــه و چاپشــده خــودم خدمــت عزیــزان
عــرض میکنــم .طــرح بنــده ،ترجمــه ،تحقیــق و
نقــد کتــاب نظریــه معرفــت کیــث لـرِر بــود .کیث
لــرِر مهمتریــن انســجامگرای معاصــر اســت و
همانطــور کــه میدانیــد انســجامگروی هــم
مهمتریــن نظریــه رقیــب در مقابــل مبناگــروی
پذیرفتهشــده فیلســوفان اســامی اســت .لــذا مــا
ایــن ضــرورت را دیدیــم کــه بــا توجــه بــه نبــود

منبــع پژوهشــی در خصــوص انســجامگروی،
ایــن کتــاب را کــه در واقــع مهمتریــن کتــاب
در انســجامگروی معاصــر اســت ترجمــه کنیــم.
البتــه بنــده یــک ســری مــوارد تحقیقــی و یــک
ســری بحثهــای تطبیقــی بیــن معرفتشناســی
اســامی بــا دیدگاههــای لــرر را بــه انتهــای هــر
فصــل اضافــه کــردم .لــذا ایــن ترجمــه را بــه
عنــوان ترجمــه ،تحقیــق و نقــد ارائــه کردیــم و از
طــرف مؤسســه منتشــر شــد.
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ســابجکت معرفــت وجــود دارد بهگون ـهای کــه
هســتی و چیســتی واقعیــات خارجــی مســتقل از
فاعــل معرفــت و علــم و جهــل اوســت .و تمــام
تــاش فاعــل معرفــت ایــن اســت کــه ذهنیتــی
مطابــق بــا واقــع پیــدا کنــد.

کتاب نظریه معرفت حاصل طرح پژوهشی دکتر مهدی عبدالهی

تحقیقــی کــه در حــال حاضــر مشــغول انجــام آن
هســتم تبییــن سوبژکتیویســم در فلســفه مــدرن و
تأثیــر آن در مســأله تجربــه دینــی اســت .مســأله
سوبژکتیویســم از دوران دانشــجویی دغدغــه
بنــده بــود ،تــا اینکــه در مؤسســه ایــن طــرح
را بــه تصویــب رســاندیم و چندســالی هســت
کــه مشــغول آن هســتیم .امیــدوارم تــا انتهــای
ســال آینــده ایــن طــرح بــه خاتمــه برســد.
دستنوشــتههای بنــده در ایــن تحقیــق بیــش
از دویســت صفحــه اســت .بهاعتقــاد بنــده،
موضــوع ایــن تحقیــق ،موضــوع بســیار مهــم
و کلیــدی اســت کــه در علــوم انســانی هــم
کارایــی بســیاری خواهــد داشــت.
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بــه تلقــی بنــده ،سوبژکتیویســم نقطــه مقابــل
نگــرش رئالیســتی در معرفتشناســی ســنتی
اســت کــه معرفتشناســی پذیرفتهشــده
فیلســوفان اســامی و فیلســوفان غــرب در
یونــان باســتان و قــرون وســطی بــوده اســت .در
نگــرش رئالیســتی ،فاعــل معرفــت ،اصالــت در
معرفــت نــدارد بلکــه ایــن ابــژه و متعلــق معرفت
و واقعیــت عینــی خارجــی اســت کــه اصالــت
دارد .بــرای آنهــا واقعیــات عینــی ،مســتقل از

غربیهــا در بــاب آنچــه کــه فلســفه را فلســفه
مــدرن میکنــد و تفــاوت میــان فلســفه پــس از
دوره رنســانس بــا فلســفه دوره پیشــین ،ســخنان
زیــادی دارنــد و تقریرهــا و دیدگاههــای
مختلفــی در ایــن بــاره ارائــه شــده اســت .امــا
آنچــه کــه دقیقتــر و عمیقتــر بــه نظــر میآیــد
ایــن اســت کــه تغییــر نگــرش معرفتشــناختی
و تغییــر رویکــرد از رئالیســم بــه سوبژکتیویســم
اســت کــه فلســفه را مــدرن میکنــد .ایــن
تغییــر رویکــرد هــم از کوگیتــوی دکارت شــروع
میشــود .البتــه همانطــور کــه مســتحضرید
دو تفســیر در خصــوص دکارت وجــود دارد.
امــا در انقــاب کوپرنیکــی کانــت ایــن مســأله
بــه صراحــت بیــان میشــود و فلســفه نقــادی
کانــت و تفکیــک نومــن از فنومــن دقیقـ ًا همیــن
مســأله را بــه تصویــر میکشــد .بعــد از کانــت
نیــز ،ایدهآلیســتهای آلمانــی ،پــروژه او را
تکمیــل میکننــد و فلســفه نقــادی او را ادامــه
میدهنــد تــا جایــی کــه نومــن خارجــی بــه
کلــی اســتقاللش را در قبــال فاعــل معرفــت از
دســت میدهــد.

بــه تلقــی بنــده ،سوبژکتیویســم نقطــه مقابــل نگــرش
رئالیســتی در معرفتشناســی ســنتی اســت کــه
معرفتشناســی پذیرفتهشــده فیلســوفان اســامی و
فیلســوفان غــرب در یونــان باســتان و قــرون وســطی
بــوده اســت

فصــل نخســت ایــن تحقیــق بــه مفهومشناســی

و یافتــن پیشــینههایی در تاریــخ اندیشــه
مســیحیت نســبت بــه مســأله سوبژکتیویســم
اختصــاص دارد .در فصــل دوم بــه تبییــن
سوبژکتیویســم در فلســفه مــدرن یعنــی از
منظــر دکارت ،کانــت و ایدهآلیســتهای
آلمانــی -یعنــی هــگل ،فیشــته و شــلینگ-
میپردازیــم .فصــل ســوم تحقیــق در واقــع
بخــش دوم تحقیــق اســت .در ایــن بخــش
تحقیــق ،نگــرش سوبژکتیویســتی را در قلمــرو
تجربــه دینــی بررســی کردیــم .همانطــور کــه
مســتحضرید ،رمانتیســم بــه نوعــی اعتــراض
بــه تأکیــد بــر عقالنیــت در دوره روش ـنگری
اســت و در دوره رمانتیســم بیشــتر بــر حــس
و عاطفــه و خیــال تأکیــد میشــود .بــه رغــم
وجــود تفاوتهــای اساســی و تقابلــی کــه
بیــن دوره رمانتیسیســم و روشــننگری
وجــود دارد ،بنــده فکــر میکنــم یــک روح
مشــترک نیــز بیــن ایــن دو دوره وجــود دارد
کــه همــان نگــرش سوبژکتیویســتی اســت .در
واقــع میتــوان گفــت در دوره روشــنگری،
سوبژکتیویســم عقالنــی داریــم و در دوره
رمانتیسیســم ،سوبژکتیویســم در قلمــرو حــس
و خیــال.

همانطــور کــه وجــه مــدرن بــود ِن فلســفه مــدرن
بــه چرخــش معرفتشــناختی از رئالیســم بــه
سوبژکتیویســم اســت ،بــه نظــر میرســد در الهیــات
مــدرن هــم روح سوبژکتیویســم حاکــم اســت.

بــه نظــر بنــده ،اندیشــمندان و نویســندگان
داخلــی کــه در حــوزه تجربــه دینــی
قلمفرســایی کردنــد و حتــی آثــار طــراز
اول ایــن حــوزه هــم متأســفانه از ایــن بُعــد
مســأله غفلــت کردهانــد و بســیاری از آنهــا
بــه تأثیــر رمانتیسیســم در مســأله تجربــه دینــی
توجــه نداشــتند ،در حالــی کــه کتــاب اصلــی
شــایرماخر -کــه بنیانگــذار مســأله تجربــه

دینــی و الهیــت مــدرن و الیهــات لیبــرال
اســت -بــا عنــوان  On Religionخطــاب
بــه رمانتیسیستهاســت و خــودش بــا ایــن
رمانتیســتها ارتبــاط داشــت.

در مجمــوع نتیجــهای کــه بنــده در ایــن
تحقیــق گرفتــم ایــن اســت کــه همانطــور
ن بــود ِن فلســفه مــدرن بــه
کــه وجــه مــدر 
چرخــش معرفتشــناختی از رئالیســم بــه
سوبژکتیویســم اســت ،بــه نظــر میرســد در
الهیــات مــدرن هــم روح سوبژکتیویســم حاکــم
اســت .الهیــات جدیــدی در فضایــی تکــون
یافتــه اســت کــه الهیــات وحیانــی بــا نهضــت
نقــادی کتــاب مقــدس زیــر ســؤال رفتــه ،و
فاتحــه الهیــات طبیعــی و عقلــی بــا اشــکاالت
هیــوم و فلســفه نقــادی کانــت خوانــده شــده
اســت .بــه نظــر بنــده در الهیــات جدیــدی نیــز
کــه بــر پایــه تجربــه دینــی شــکل میگیــرد،
روح سوبژکتیویســم حاکــم اســت و وجــه
مشــترک الهیــات مــدرن و فلســفه مــدرن،
همیــن نگــرش سوبژکتیویســتی اســت ،بــا
تفــاوت در قلمــرو.
در آخــر ایــن تحقیــق بــه نتیجهگیــری و بیــان
انتقاداتــی کــه بــر ایــن دو نگــرش مطــرح
میشــود خواهیــم پرداخــت .البتــه ایــن تحقیــق
قطعــ ًا بــه اینجــا ختــم نمیشــود .بــا توجــه
بــه اینکــه پستمدرنیســم هــم بــه نوعــی
اعتــراض بــه سوبژکتیویســم اســت .بــه قــول
جیســون «روح فلســفه پســتمدرن ،مــرگ
ســوژه اســت» و بــه تعبیــر پــل شــیهان «اولیــن
قربانــی فلســفه پسامدرنیســم ،ســوژه متافیزیکی
اســت» .یعنــی شــناخت عمیــق و دقیــق فلســفه
مــدرن و فلســفه پســامدرن ،مبتنــی بــر بررســی
سوبجکتیویســم اســت .سوبجکتیویســم ،روح
فلســفه مــدرن و بنیــاد مســأله تجربــه دینــی
حدأقــل در نظریهپــردازان نخســتیناشمثــل شــایر ماخــر و رودلــف اوتــو -اســت
و فلســفه پســامدرن در واقــع عکسالعملــی
بــه اصالــت و بنیاد-بــود ِن ســوژه اســت کــه
سوبجکتیوســیم را بــه نوعــی رهــا میکنــد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بنــده ایــن افتخــار را دارم کــه از امســال در
خدمــت همــکاران و اســاتید گرامــی مؤسســه
هســتم .موضــوع طــرح بنــده بحــث اراده آزاد
و کارکردهــا و اثراتــی اســت کــه در علــوم
انســانی دارد .شــاید یکــی از مهمتریــن مبانــی
علــوم انســانی ،بحــث اراده آزاد باشــد .ایــن
موضــوع بیــش از دو هــزار ســال اســت کــه
مطــرح شــده ،بــا اینحــال در هــر دورهای
دســتخوش نغییراتــی شــده و خــودش را

بــه صــورت جدیــدی نشــان میدهــد .در
عیــن حــال کــه میتوانیــم ریشــههای پاســخ
ایــن مســأله را در اعصــار گذشــته ببینیــم ،هــم
مســأله در هــر دورهای بهروزرســانی شــده و
شــکل جدیــدی پیــدا کــرده و هــم پاســخها
متناســب بــا جدیــد شــدن مســأله ،خودشــان را
بــه روز کردنــد.
یــک بخــش از کاری کــه در ایــن تحقیــق انجام
شــده همــان تبییــن مســأله اراده آزاد اســت کــه
اصــ ً
ا اراده آزاد چــه تفاوتــی بــا اختیــار دارد.

در ســنت فلســفی مــا ،چــه در کالم و چــه در
فلســفه اســامی ،ایــن بحــث تحــت عنــوان
اختیــار مطــرح شــده؛ امــا امــروزه تحــت
عنــوان اراده آزاد مطــرح میشــود .آیــا اینهــا
یکــی هســتند یــا ایــن یــک بحــث جدیــد
اســت و لــوازم جدیــدی دارد؟
تقریرهــای گذشــته کامــ ً
ا بیارتبــاط بــا
مســئولیتپذیری بودنــد .لــذا
ایــن مســأله را یــک مســأله
حلشــده میانگاشــتند .مــا
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
اراده آزاد یــک تقریــر جدیــد
از اختیــار اســت کــه تکیــه بــر
مســئولیتپذیری دارد .لــذا
تقریرهایــی کــه در فلســفه
اســامی یــا کالم ارائــه شــدهاند
و آنهــا را بــا یک نگــرش انتقادی
بررســی میکنیــم ،چــون
بــه ایــن نکتــه نپرداختهانــد
نمیتواننــد پاســخگوی نیــاز
امــروزی مــا باشــند.
در بخــش دوم بــه ایــن مســأله
پرداختــه شــده کــه مــا یــک
درک وجدانــی از اراده آزاد
داریــم کــه از آن بــه شــهود اراده
آزاد تعبیــر میشــود .در ایــن
بخــش بحثــی داریــم تحــت
عنــوان پدیدارشناســی اراده آزاد
کــه ایــن درک وجدانــی مــا از
اراده آزاد چقــدر اعتبــار دارد.
آیــا میتوانیــم آن را بــه عنــوان
ســنگ بنایــی لحــاظ کنیــم کــه
هــر کجــا در مباحــث نظــری
بــه یــک پاســخ قانعکننــده
نرســیدیم از آن بــه عنــوان معیــار
اســتفاده کنیــم یــا نــه؟
بخــش بعــدی طــرح مــن،
طــرح ســه چالــش دربــاره اراده آزاد اســت.
یــک چالــش ،چالــش جدیــدی اســت بــه
نــام توهــم اراده آگاهانــه کــه قبــ ً
ا مطــرح
نبــوده و از نتیجــه آزمایشهایــی کــه
شــخصی بــه نــام بنیامیــن لیبــت –کــه یــک

عصب¬شــناس بــود -انجــام داده پیــش روی
اراده آزاد قــرار گرفتــه اســت .مــا تصــور
میکنیــم کــه ابتــدا اراده میکنیــم و ســپس
مغزمــان بــه کار میافتــد و آن چیــزی کــه
اراده کردهایــم انجــام میدهــد .امــا در
آزمایشهــای ایشــان چیــزی خــاف ایــن
ثابــت میشــود .ایشــان بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه مدتهــا قبــل از اینکــه مــن
بفهمــم کــه اراد ه کــردهام (چیــزی
حــدود  450میلیثانیــه) فراینــد
حرکــت در کورتکــس حرکتــی
مغــز آغــاز شــده اســت .در واقــع
آزمایشهــای ایشــان نشــان
میدهــد کــه مــن اراده آگاهانــه
نــدارم ،بلکــه مغــز مــن فرمــان
میدهــد و بعدهــا مــن از آن
چیــزی کــه مغــز تصمیــم گرفتــه
اســت آگاه میشــوم .ســعی
کردیــم بــا اســتفاده از مبانــی
مالصــدرا بــا ایــن چالــش مواجــه
شــویم و بــه آن پاســخ دهیــم.
چالــش دیگــر ،چالــش معــروف
علیــت اســت کــه مهمتریــن
چالــش پیــش روی ایــن مســأله
اســت .مــا بخــش عمــده پژوهش
را بــه ایــن چالــش اختصــاص
دادیــم و راهکارهــای مالصــدرا
را بــا نگاهــی بــه راهکارهــای
جدیــد اســتخراج کردیــم .اگــر
مالصــدرا بــه عنــوان یــک
فیلســوف ســازگارگرا راهکارهایی
را ارائــه داده ،مــا ایــن راهکارهــا
را بــا نظریــات امــروزی مقایســه
کردیــم و بــه ایــن نتیجه رســیدیم
کــه راهبردهــا شــباهت زیــادی بــا
یکدیگــر دارنــد .فیلســوفهایی
کــه از یــک راهبــرد و یــک روش
در صــدد حــل مســأله هســتند اشــتراکات
قابــل توجهــی دارنــد .نهایتـ ًا بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم کــه اینهــا بــرای تبییــن اراده آزاد
کافــی نیســت و یــک بخــش را بــه طراحــی
و بیــان دیــدگاه برگزیــده اختصــاص دادیــم
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کــه بــا اســتفاده از مبانــی مالصــدرا
رویکــردی بــه اراده آزاد داشــته
باشــیم کــه در دســتهبندیها ،جــزء
رویکردهــای ناســازگارگرا قــرار میگیــرد.
یعنــی هــم بتوانیــم علیــت را قبــول کنیــم و هــم
ضــرورت را -بــدون اینکــه بخواهیــم قواعــد
فلســفی را زیــر پــا بگذاریــم -بــرای فراینــد
اراده در نظــر نگیریــم.

توهم اراده آگاهانه
شــخصی بــه نــام بنیامیــن لیبــت –کــه یــک
عصبشــناس بــود بــا آزمایــش بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه مدتهــا قبــل از اینکــه مــن بفهمــم
کــه اراد ه کــردهام (چیــزی حــدود  450میلیثانیــه)
فراینــد حرکــت در کورتکــس حرکتــی مغــز آغــاز
شــده اســت .در واقــع آزمایشهــای ایشــان نشــان
میدهــد کــه مــن اراده آگاهانــه نــدارم ،بلکــه مغــز
مــن فرمــان میدهــد و بعدهــا مــن از آن چیــزی
کــه مغــز تصمیــم گرفتــه اســت آگاه میشــوم
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بخــش دیگــر پژوهــش بــه بیــان کارکردهــای
اراده آزاد در علــوم انســانی اختصــاص دارد.
پاســخهایی کــه بــه چالشهــای اراده آزاد داده
میشــود چهــار یــا پنــج نــوع تقریــر از اختیــار
را رقــم میزننــد کــه هــر کــدام از آنهــا یــک
ســری پیامــد دارنــد .ایــن بخــش از پژوهــش
هنــوز کامــل انجــام نشــده اســت .قــرار اســت
ایــن پیامدهــا بررســی شــود .یــک پیامــد ،پیامــد
تمایــز علــوم انســانی از علــوم طبیعــی اســت.
اگــر کســی ســازگارگرا باشــد و علیــت را بــا
اراده آزاد ســازگار بدانــد ،طبعــ ًا بــرای تبییــن
اراده آزاد هــم -بــه عنــوان پدیــدهای کــه در
نظــام علیــت بایــد تبییــن و ترســیم شــود -از
همــان روشــی کــه بــرای تبییــن ســایر
پدیدههــای ع ّلــی اســتفاده میکنــد
بهــره میبــرد .امــا اگــر کســی ایــن دو

را ناســازگار دانســت بایــد بــرای تبییــن اراده
و امــوری کــه در علــوم انســانی بــر ایــن اراده
مبتنــی هســتند ،روش دیگــری ارائــه دهــد.
در غــرب ،یکــی از کســانی کــه بحثهــای
خوبــی در ایــن زمینــه داشــته دیلتــای اســت
کــه متأثــر از کانــت ،بــرای راهــکار اراده،
بیــن عقــل عملــی و نظــری تفکیــک قائــل
میشــود .لــذا روش اینهــا را در پژوهــش در
علــوم انســانی جــدا میکنــد .پیامــد دیگــر،
پیامــد تفســیر علیــت اســت کــه اگــر کســی
از دو نــوع علیــت بــرای تبییــن پدیدههــای
طبیعــی و انســانی اســتفاده کــرد ،طبعـ ًا آن دو
نــوع علیــت بایــد در مباحــث علــوم انســانی
دو جــور روش را فراهــم کنــد .پیامــد دیگــر،
بحــث پیشفرضهایــی اســت کــه اراده
آزاد در نظامهــای فلســفی قــرار میگرفــت.
مث ـ ً
ا میدانیــم کــه هــگل چنــد نــوع اختیــار
یــا اراده آزاد را ترســیم میکنــد و هــر کــدام
از اینهــا یــک مقطعــی از آن فراینــد تاریخــی
را تشــکیل میدهــد .فهــم مــا از اراده آزاد –
کــه ابتــدا یــک فهــم خــام و نپختــه بــود .االن
یــک فهــم عمیقتــر داریــم -میتوانــد مــا
را بــه اینکــه اراده آزاد چــه نقشــی در نظــام
فلســفی شــخص ایفــا میکنــد نزدیــک کنــد.
فیلســوف دیگــر ،هابرماس اســت کــه تقریری
از اراده آزاد مبنــای فلســفه او قــرار میگیــرد.
او معتقــد اســت اراده مــا نبایــد تحــت تأثیــر
عوامــل رســانهای و ســایر عوامــل اجتماعــی
کــه تحــت اختیــار مــا نیســتند قــرار بگیــرد.

رابطه ایمان و تصدیق مدلل از
منظر عقل و متون دینی ،با تأکید
بر آراء عالمه طباطبایی
دکتر عبداهلل محمدی

عضو هیأت علمی گروه فلسفه علوم انسانی-اسالمی

بسم اهللالرحمن الرحیم.
ســام علیکــم .موضوعــی کــه بنــده ارائــه
خواهــم داد مربــوط بــه طــرح موظفــی بنــده
اســت کــه در گــروه کالم تصویــب شــده بــود
و دو ســال بــه طــول انجامیــد و در گــروه
فلســفه و علــوم انســانی هــم بــه اتمــام رســید.
عنــوان تحقیــق« ،رابطــه ایمان و تصدیــق مدلل
از منظــر عقــل و متــون دینــی ،بــا تأکید بــر آراء
عالمــه طباطبایــی» اســت .ماحصــل ایــن طــرح
دوســاله انشــاء اهلل یــک کتــاب و چهــار مقالــه

علمی-پژوهشــی اســت کــه یــا در آســتانه
چــاپ هســتند و یــا چــاپ شــدهاند.
مســأله اصلــی بحــث مــن ،رابطــه ایمــان و
معرفــت بــا یــک نــگاه جدیــد بــود .همانطــور
کــه میدانیــد در مســیحیت خیلــی بــه مســأله
ایمــان و معرفــت ،توجــه شــده اســت .جریــان
کییرکگــور و ویتگنشــتاین هــر کــدام بــه
نحــوی بــه مســأله ایمانگرایــی پرداختنــد و
مخالفتهــا یــا همراهیهایــی بــا
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آن شــده بــود.
بنــده بــا رصــد
آثــار کالمــی متوجــه
شــدم نحــوی از
ایمانگرایــی بــه شــکل
پنهانتــری در اندیشــه
متفکــران و متلکمــان مســلمان
هــم هســت و بــر همیــن موضــوع
تمرکــز کــردم .تــاش شــده اســت مباحثــی
کــه در آثــار دیگــران ،بررســی شــده ،تکــرار
نشــود و بــا نگاهــی متفــاوت مســئله
ایمــان تحلیــل شــود .یکــی از تفاوتهــا
ایــن بــود کــه تــاش کــردم رابطــه ایمــان
و معرفــت را بــا یــک تعبیــر عقالنــی
تبییــن کنــم؛ یعنــی بــر ایــن نکتــه کــه
«هستیشناســی ایمــان اجــازه نمیدهــد
کــه ایمــان جــدای از معرفــت باشــد»برهان
عقالنــی بیــاورم.

194

عالمه طباطیائی

کار دیگــری کــه
انجــام دادم ایــن بــود
کــه مفصــ ً
ا بــر
تصدیــق منطقــی،
تصدیــق قلبــی

و اراده متمرکــز شــدم .چــون در بســیاری
از متــون تصدیــق منطقــی و  ...منطقــی و
تصدیــق قلبــی تفکیــک نشــده بودنــد ،مــن
متوجــه شــدم بســیاری از کســانی کــه در
تفکــر اســامی متمایــل بــه ایمانگرایــی
شــدندالبته بــدون اینکــه اســمی بیاورنــد،
بیــن تصدیــق منطقــی و تصدیــق قلبــی
خلــط کردنــد .همچنیــن گزارشهایــی از
ایــن خلطهــا از ســوی غزالــی ،تفتازانــی و
دیگــران را ارائــه کــردم.
در تحلیــل هســتی شناســانه نســبت بــه
ایمــان مســأله سرشــت ایمــان ،ادراکــی
نبــودن ،فعلــی بــودن ،نســبت آن بــا عمــل،
و شــدت و ضعفپذیــری آن را بررســی
کــردم و در نهایــت پنــج اســتدالل آوردم بــر
اینکــه منطقـ ًا ایمــان بــدون معرفــت ممکــن
نیســت کــه بیشــتر آنهــا ابداعــی بــود.

در نهایــت بایــد بــه دیــدگاه مخالفــان
هــم اشــاره میکــردم .مخالفــان را بــه
چنــد دســته طبقهبنــدی کــردم .گروهــی
اشــکاالت معرفتشــناختی داشــتند و
گروهــی اشــکاالت کالمــی .در اشــکاالت
معرفتشــناختی چنیــن ادعــا میشــد کــه
اساســ ًا مــا نمیتوانیــم مســأله خطیــری

ماننــد ایمــان را بــر مبنــای اســتدالل
قــرار دهیــم ،چــون اســتدالل عقلــی،
ایــرادات معرفتشــناختی جــدی دارد.
اســتداللهای عقلــی راهــی بــه واقعیــت
ندارنــد و حداکثــر گریزناپذیرنــد .در ایــن
زمینــه اشــکاالت پالنتینــگا و مخالفــان
مبناگرایــی را پاســخ دادم.
در ایــن تحقیــق ،بــا توجــه بــه تحقیقــات
پیشــین نســبت بــه ایمانگــروی کرکگــور
و ویتگنشــتاین ،کمتــر بــه بررســی
دیدگاههــای ایــن افــراد پرداختــه شــد و
تنهــا مــروری بــر نقدهــای اصلــی آنــان
شــد.

در معرفــی اشــکاالت کالمی ،دو شــخصیت
از مســلمانان انتخــاب شــد ،غزالــی و
ســیدبنطاووس .اشــکاالت غزالــی بــر
روش عقلــی و اســتداللی را بررســی کــرده
و پاســخ دادیــم .امــا ســید بــن طــاووس در
فضــای کالمــی مــا ناشــناخته بــود .ســید
ی بــه او
در هنــگام بلــوغ فرزنــدش نامــها 
نوشــت و در آن عباراتــی دربــاره ایمان دارد
کــه همــان نامــه کوتــاه ،بــرای اخباریگــری
منشــأ اثــر میشــود .ردپــای اخباریگــری
را بــه آثــار ســید ارجــاع دادهانــد و مکتــب
اخبــاری اصفهــان و دیگــران از ســید بــن
طــاووس تاثیــر جــدی پذیرفتهانــد .مــن
ایشــان را هــم معرفــی کــردم و نقدهایــی
کــه نســبت بــه آن داشــتم را مطــرح کــردم.

در تمــام طــول تحقیــق تــاش مــن بــر ایــن
بــود کــه هــم بــا نــگاه عقلــی و برهانــیبــه

ویــژه بــا نــگاه
عالمــه طباطبایــی
ایــن مســأله را در هــر
فصــل دنبــال کنــم و هــم
ســراغ آیــات و روایــات
بــروم .کــه در هستیشناســی
ایمــان نیــز همیــن کار انجــام شــد.
در فصــل آخــر هــم بــه ایــن مســأله پاســخ
دادم کــه الگــوی رفتــاری معصومــان در مواجهــه بــا
ایمــان چــه بــود؟ چــون خیلــی اوقــات گفتــه میشــود
ائمــه و پیامبــر بــرای ایمــان مــردم از آنهــا مبانــی نظــری
نمیخواســتند؛ و از ایــن نتیجــه میگیرنــد کــه ایمــان
ارتباطــی بــا معرفــت نــدارد و میتوانیــم در هالــهای از
شــک بمانیــم و ایمــان هــم بیاوریــم .ایــن روایــات را هــم
جم ـعآوری کــردم و پاســخ دادم.

نتیجــه گرفتــم کــه ایمــان بــدون معرفــت امــکان
نــدارد؛ بــه لحــاظ نقلــی هــم نشــان دادم کــه در
ادبیــات دینــی ،مقولــه شــک هیچوقــت تمجیــد
نشــده اســت .در مقابــل ،یقیــن همــواره تأییــد و
ســتایش شــده اســت.

گذشــته از چنــد اســتداللی کــه در هستیشناســی ایمــان
ابــداع کــردم و نتیجــه گرفتــم کــه ایمــان بــدون معرفــت
امــکان نــدارد؛ بــه لحــاظ نقلــی هــم نشــان دادم کــه در
ادبیــات دینــی ،مقولــه شــک هیچوقــت تمجیــد نشــده
اســت .در مقابــل ،یقیــن همــواره تأییــد و ســتایش شــده
اســت .مفاهیــم ســؤال و طلــب یقیــن ،غیــر از مفهــوم شــک
اســت .همچنیــن تــاش کــردم تــا دیدگاههــای مخالفــان
داخــل کشــوراز معاصریــن و قدمــا را هــم در
فصلهــای مختلــف بررســی کنــم.
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بســم اهلل الرحمــن الرحیــم طــرح دو ســاله بنــده بــا
عنــوان «مناســبات دیــن و اخــاق در عقلگرایــان:
دکارت ،اســپیوزا ،مالبرانــش و الیبنیتــز» اســت.
در مقدمــه موضــوع قرآنــی انســان در ایــن قــوم بــه
عنــوان فریضــة مقــدس ،مجــاز بــودن یــا نبــودن ایــن
فعــل از لحــاظ اخالقــی اشــاره میشــود.ویژگیهای
کلــی فیلســوفان قــرن هفدهــم نیــز در مقدمــه بررســی
میشــود .اکثــر ایــن فالســفه صرفــ ًا فیلســوف
بــه معنــای محــدود آن نیســتند بلکــه ریاضــیدان،
فیزیــکدان ،متخصــص حقــوق ،متکلــم ،اخــاق،
زبانشــناس هســتند .حتــی در میــان آنهــا کســی مثــل

الیبنیتــز فعالیــت سیاســی دارد .همــة فیلســوفان ایــن
قــرن تأثیرگذارنــد و دیــدگاه آنــان تــا زمــان معاصــر
مطــرح اســت .مث ـ ً
ا نظــر الیبنیتــس ،دکارت و ...در
موضــوع دیــن و اخــاق مــورد توجــه کســانی نظیــر
کاســیرر ،هانکــن ،کوتــورا و راســل اســت.

میپرســد :آیــا خــودِ خدایــان هــم موظفانــد
معیارهــای «پرهیــزگاری و تقــوی» را مقــدس و
محتــرم بشــمارند؟ و یــا آنهــا هــر کار کــه بخواهنــد،

انجــام میدهنــد و الزامــات اخالقــی ندارنــد .ایــن
ســؤال در ارتبــاط بیــن دیــن و اخــاق ،تــا قــرن
هفدهــم حتــی بعــد از آن و هنــوز هــم مطرح اســت.
در تنگناهــای اخالقــی ( )Moral dilemmaکــه
همــان تعــارض دیــن بــا مســائل دشــوار اخالقــی
اســت ،چــه بایــد کــرد؟

فصــل اول ایــن طــرح بــه چیســتی دیــن اختصــاص
یافتــه اســت .بــه لحــاظ لغــوی در فرهنــگ غربــی
 religionاز  relegereبــه معنــای ســنّت نشــأت
میگیــرد ولــی  religereبــه معنــای پیونــددادن و
کلمــة  religioبــر مجموعــة باورهــا ،ارزشهــا و
رفتارهــا اطــاق میشــود.
رنه دکارت

در بخــش اول ایــن طــرح تعاریــف مختلــف فالســفة
عقلگــرای قــرن هفدهــم از دین بررســی شــده اســت.
بعضــی اصالــت را بــه دیــن دادهانــد و گفتهانــد بــدون
خــدا ،دیــن و اخــاق مطــرح نمیشــود .فیلســوف
فرانســوی پاســکال ( )1623-1662میپرســد :بــاور
دارم ،پــس آیــا وجــود دارم؟ پاســکال ایمانگراســت
و در رســالة اندیشــهها ( )Penssesمیگویــد:
«دل دالیــل خــاص خــود را دارد و عقــل آن دالیــل
را نمیشناســد» .بعــد فــرق دیــن الهــی (ادیــان
ابراهیمــی) ،کــه در آن خــدا خالــق ،علــت محــدث
و علــت مبقیــة همــه چیــز اســت بــا دیــن فلســفی
مطــرح میشــود .ولتــر فیلســوف و نویســندة عصــر
روشــنگری در اواخــر قــرن هفــده ،بــه جدایــی دیــن
از اخــاق و سیاســت قائــل اســت و در عیــن حــال
بــه صراحــت از دیــن الهــی یــا وحیانــی (=religion
 )Theismجانبــداری میکنــد.
در اواخــر قــرن هفدهــم بــود کــه در انگســتان،
خدابــاوری طبیعــی ( )Deismیــا دیــن بــدون وحــی

و رســالت ،بــدون التــزام بــه وحــی پدیــد آمــد .هیــوم
دئیســم را بــا مســألة تــازهای روبــرو کــرد و گفــت:
یــک طبیعــت بشــری وجــود دارد کــه همـه جــا یکــی
اســت و نوعــی دانــش اساســی نظــری و تجربــی
دارد کــه تکی ـهگاه مطلــق ،اوســت .هیــوم ســه ســؤال
مطــرح میکنــد )1 :طبیعــت بشــری کجاســت؟ )2
آیــا واقعیــت تجربــی دارد؟؛  )3آیــا فقــط نوعــی
فرضیــه اســت؟ پاســخ هیــوم و عقلگرایــان مــورد
نظــر ،را تبییــن کــردهام.
فصــل دوم بــه چیســتی اخــاق اختصــاص دارد .تأثیــر
جهانبینــی دینــی یــا فلســفی عقلگرایــان بــر دیــدگاه
اخالقــی (خــواه دیــن وحیانــی یــا دیــن طبیعــی)،
تقــدم یــا تأخــر معرفتشناســی بــر وجودشناســی
یــا بالعکــس .تقــدم فکرکــردن بــر هســت بــودن مثـ ً
ا
در دکارت و عبــارت و  cogito ergo sumاو کــه
کلیــد فلســفة جدیــد غــرب شــد.
فــرق آرتــه ( )Arteبــا ( )virtueو فضیلــت مطــرح
میشــود و اشــتباهاتی کــه در ترجمههــای متــون بــه
فارســی در ایــن بــاره صــورت گرفتــه و پیامدهــای آن
(بــا ذکــر یکــی دو مثــال) مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .ایــن کــه آرتــه بــه فضیلــت ترجمــه میشــود
و فضائــل ارســطویی مطــرح میگــردد ،نمیتوانــد
منظــور در همــه جــا یکســان باشــد .اصــوالً منظــور
از آرتــه ،وظیفهشناســی فــرد در اجتمــاع خــود
اســت مثـ ً
ا آرتــة پادشــاه در فرماندهــی کــردن ،آرتــة
جنگجــو در شــجاعت و آرتــة همســر در وفــاداری
اوســت.
ســپس اخــاق فــردی و اخــاق جمعــی (اخــاق
اجتماعــی) ،جایــگاه اخــاق در عقلگرایــان،
فــرق ( .ethicsاخــاق هنجــاری ،هنجارهــای
کلــی) و  moralو ( moralityمنــش اخالقــی،
اخالقیبــودن) ،تحــت عنــوان فلســفة اخــاق و علــم
اخــاق در قــرن هفدهــم مطــرح شــده اســت.
مباحــث اخــاق مطلقگــرا ،اخــاق نســبیگرا،
اخــاق واقعگــرا ،حــس اخالقــی (شافتبســری و
هیــوم) ،چیســتی شــأن دینــی و اخالقــی عشــق،
شــفقت ،مــروت ،ایثــار و تحــول ایــن مفاهیــم در
قــرن هفدهــم بــه اجمــال بررســی شــده اســت.
فصــل ســوم بــه مناســبات عقــل ،بــا دیــن و اخــاق.
فــرق نــگاه فلســفة تحلیلــی و فلســفة قــارهای بــر
دیــن و اخــاق مطــرح شــده اســت .فلســفة اخــاق
بایــد بکوشــد تــا عقالنیــت یــا منطــق نهفتــه در ضمیر
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انســان را دربــارة معرفــت اخالقــی و شــیوة عمــل او
کشــف کنــد .از ایــن نظــر هــدف متفکــران حــوزة
اخــاق ،کشــف حقایــق نــو نیســت زیــرا قانــون
اخــاق ،ذاتــیِ انســان اســت.
فلســفة اخــاق میکوشــد تــا منطــق نهایــیِ معرفــت
اخالقــی و شــیوة عملهایــی را کــه انســان از قبــل
واجــد اســت ،متحــد و مبیّــن ســازد .بــر خــاق
واقعگرایــی اخالقــی کــه معتقــد اســت اصــول و
فضایــل اخالقــی و ارزشهــای اخالقــی بــه صــورت
مســتقل از آدمــی وجــود دارنــد ،مســتقل از امیــال،
احساســات یــا باورهــای اخالقــی.
دکارت عقلگــرا معتقــد اســت هــر دیدگاهــی
ناموجــه باشــد ،دیــنِ غیرحقیقــی
کــه نــزد عقــل
َ
اســت و خرافــه و باطــل اســت .دیــن حقیقــی
آن اســت کــه عقلبــاور باشــد و نــه قرینهبــاور
( .)evidentialismایــن قرینهبــاوری بــر مبنــای
ِ
عقالنیــت معرفتــی اســت .گنــاه اولیــه ،موضــوع
هبــوط انســان در مســیحیت ،شــرایط تکوینــی انســان
و نقــش آن در بُعــد اخالقــی و معرفتــی عقلگرایــان
در ایــن فصــل مطــرح میشــود .رابطــة عقلگرایــی
و ایمانگرایــی و نیــز پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا
التــزام اخالقــی را فقــط میتــوان بــر پایــة دیــن
اســتوار کــرد؟ در اینبخــش مــد نظــر قــرار گرفتــه
اســت.
در فصــل چهــارم نســبت نظــر فیلســوف بــه جوهــر،
نظیــر دکارت و میــراث دوگانهانــگاری ()dualism
یعنــی جوهــر روح و جوهــر بــدن ،و نــگاه تــک
جوهــری و وحــدت وجــودی اســپینوزا ،مونــاد
الیبنیتــز و ...تأثیــر ایــن دیدگاههــا در قبــال دیــن
و اخــاق مطــرح میشــود .آیــا دیــدگاه معرفتــی،
هستیشناســی و جهانبینــی او در مناســبات اخــاق
و دیــن تأثیرگــذار اســت؟
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دربــارة دکارت تاکنــون ســه مقالــه (دو مقالــه علمی-
پژوهشــی) و یکــی علمــی تخصصــی نوشــته شــده
و انتشــار یافتــه اســت .لــذا الزم میبینــم کاری کــه
بــر اســپینوزا تاکنــون انجــام گرفتــه اســت ،توضیــح
داده شــود:
هــدف اســپینوزا بازگردانــدن انســان و حیــات ارادی
و عاطفــی او بــه جایــگاه شایســتة آنهــا در طبیعــت

اســت زیــرا هیــچ چیز–حتــی روح انســان -بیــرون از
طبیعــت نیســت .اســپینوزا بــه رغــم وفــادار بــودن بــه
مســیحیت ،در اخــاق یــک ( egoistخودمحــور/
خودمــدار) اســت .بــرای انســان شــناخت و معرفــت،
یــک فضیلــت اســت .او در بحــث ســعادت
( )Eudaimoniaنظــر ابنمیمــون را سرمشــق
قــرار میدهــد .از نظــر او ،کتــاب مقــدس فقــط
بندگــی انســان و تمکیــن او را در قبــال خــدا تعلیــم
میدهــد نــه شــناخت خــدا را .لــذا فلســفه و دیــن،
عقــل و ایمــان از یکدیگــر جداینــد و در دو ســپهر
مجــزا و منحصــر بــه خــود فعالیــت میکننــد و
فلســفه از دیــن و دیــن از فلســفه مســتقلاند .او
نظــر کســانی را کــه میگوینــد خــدا صرفــ ًا بــه
معنــای فلســفی وجــود دارد ،نقــد میکنــد و
منکــر هــر گونــه انســانگونگی یــا انســانانگاری
( )anthropomorphizingوجــود الهــی اســت.
او منکــر آن اســت کــه خــدا جهــان را بــا یــک
فعــل َ
غیرموجــب ()undetermined
تحکمــی و
َ
اراده آزاد خلــق میکنــد .فــرق «طبیعــت خــاق»
( )natura naturansبــا «طبیعــت مخلــوق«
( )natura naturataو بعــد از آن علــت غایــی
و تأثیــر آن در دیــن و اخــاق مطــرح میشــود.
خــدا هیــچ کاری را بــه خاطــر چیــز دیگــر انجــام
نمیدهــد یعنــی علــت غایــی ()final cause
وجــود نــدارد .همــة آنچــه دربــارة غایــات و نیَــات
خــدا مطــرح میشــود همــه از توهمــات یــا خــدا را
انســانگونه انگاشــتن اســت.

اســپینوزا در واقــع یــک فیلســوف دیــن تمامعیــار
اســت و قائــل بــه وحــدت وجــود« :خــدا همــه چیــز
اســت و همــه چیــز خداســت»« .هیــچ گونــه امــر
فراطبیعــی یقینـ ًا ممکــن نیســت درون طبیعــت باشــد.
در عیــن حــال اســپینوزا همــه خداانــگار نیســت.
در طــرح بــه اندیشــة سیاســی او نخواهــم پرداخــت
ولــی در سیاســت او نــکات اخالقــی مــد نظــر قــرار
خواهــد گرفــت .مثــ ً
ا پیامدهــای تقیَــه و ترویــج
ریــا در یــک جامعــه .مالبرانــش و الیبنتیــس دو
فیلســوفی هســتند کــه طــی زمــان باقیمانــده بــه
آنهــا خواهــم پرداخــت .الحمــدهلل والمنَــه.

درآمدی بر پدیدارشناسی
هوسرل

دکتر بهمن پازوکی

عضو هیأت علمی گروه فلسفة غرب

بــا ســام .عنــوان طــرح موظــف مــن در ســال
گذشــته ،یعنــی از دیمــاه  1395تــا دیمــاه
« ،1396درآمــدی بــر پدیدارشناســی هوســرل»
اســت .مرلوپونتــى ،از پديدارشناســان بــه
نــام فرانســوى ،در پيشگفتــار كتــاب خــود
بــا عنــوان پديدارشناســى ادراك مىپرســد:
«پديدارشناســى ـ چيســت آن؟ اينكــه نيــم قــرن
بعــد از انتشــار ا ّوليــن كار هوســرل ايــن پرســش
همچنــان مطــرح مىشــود ،شــايد بــه نظــر
عجيــب برســد ،بــا ايــن حــال هنــوز پاســخى
بــدان داده نشــده اســت» .مــن نیــز ا ّدعــا نــدارم

كــه توانســته باشــم پديدارشناســى هوســرل
را بــه نحــو مبســوط و جامــع و بــا ورود بــه
باتوجــه
جزئيــات شــرح كــرده باشــم ،بلكــه
ّ
بــه محدوديتهــاى زمانــی طــرح پژوهشــى
گزارشــى مختصــر از بعضــى از مفاهيــم اساســى
پديدارشناســى ارائــه کــردهام.
ایــن طــرح ،ترجمــة صــرف نیســت ،امــا تألیــف
هــم نیســت .مــا در ایــران کســی کــه بتوانــد در
فلســفه ،کتــاب تألیفــی بنویســد ،نداریــم ،و اگــر
مــن ایــن ادعــا را بکنــم ادعــای خیلــی بزرگــی
خواهــد بــود .ایــن طــرح ،حاصــل مطالعــه و
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دربــاره هوســرل و همچنیــن بعضــی از
کتابهــای مجموعــه آثــار اوســت .بنابرایــن کار
مــن شــامل انتخــاب از ایــن مونوگرافیهــا و
تنظیــم و انســجام آنهــا بنابــر فهمــی کلــی کــه از
آنهــا داشــتهام اســت ،میشــود .شــاید در همیــن
حــد کــه انتخــاب و انســجام ایــن مطالــب بــا
مــن بــوده بتــوان بــه آن تألیــف گفــت ،وگرنــه
اینطــور نیســت کــه مطالــب از خــودِ مــن باشــد.
ايــن طــرح از چهــار فصل تشــكيل شــده اســت.
فصــل ا ّول بــا عنــوان «ك ّليــات» مشــتمل اســت
بــر خالصــهاى از زندگــى هوســرل ،اصطــاح
پديدارشناســى ،ســير فكــرى او و در آخر مراحل
آغازيــن پديدارشناســى هوســرل 3 .فصــل
بعــدى ايــن كتــاب مطابــق بــا تقســيمبندى ســه
مرحلـهاى مســير فكــرى هوســرل انجــام گرفتــه
اســت .دورة ا ّول فلســفة هوســرل كــه بــا كتــاب
پژوهشهــاى منطقــى شــروع مىشــود بــه دورة
پديدارشناســى توصيفــى مشــهور اســت .غايــت
هوســرل در پــرورش پديدارشناســى توصيفــى
تأســيس علــم و فلســفه بــه عنــوان رشــتههايى
متّقــن بــود .راه رســيدن بــه ايــن غايــت رجــوع
بــه نُمودهــا (دادگىهــا) و پذيــرش بســيط و
ســاده آنهــا و توصيــف بىپيشــداورى آنهــا
اســت پيــش از آنكــه نظريــه آنهــا را مخــدوش
كنــد .بــا يــك چنيــن مشــخّ صاتى پديدارشناســى
توصيفــى شــباهت زيــادى بــه اقــوال قائــان بــه
اصالــت وجــود محصــل (پوزيتيويس ـتها) دارد
كــه رويكــرد اصلىاشــان چــه در فلســفه و چــه
در علــوم مبنــا قــراردادن امــور واقــع ()Fakten
و خــوددارى از قبــول هرگونــه گمانهزنىهــاى
متافيزيكــى اســت كــه بــه لحــاظ نظــرى غيرقابل
اثبــات و بــه لحــاظ عملــى بىفايــده هســتند.
بديــن معنــا هوســرل خــود را در كتــاب ایدههــا
توجــه
پوزيتيويســت مىخوانــد .ا ّمــا بايــد ّ
داشــت كــه منظــور هوســرل از نُمــوده (داده) يــا
باتوجــه بــه شــعار «بــه
خودنمــوده (خــودداده)
ّ
باتوجــه بــه اينكــه
ســوى خــود چيزهــا» و نيــز
ّ
نحــوه مناســب تجربــه در پديدارشناســى شــهود
اســت ،نُمــود (دادگــى) قابــل ادراك نيســت،
بلكــه داده (نُمــوده) ذات و ســاختار ذاتــى امــور
و چيزهاســت .پديدارشناســى هوســرل علــم بــه
ذوات اســت ،پژوهشــى اســت دربــارة معنــا و

مدلــول .ايــن پژوهــش بــا چيزهــاى واقعــى و
امــور واقــع فىنفســه ســروكار نــدارد ،بلكــه بــا
ذوات يــا آنطــور كــه هوســرل بــه پيــروى از
افالطــون مىگويــد ،بــا آيدوسهــا ()eidos
ســروكار دارد و از ايــن جهــت علمــى آيدتيــك
اســت .در ایــن فصــل نخســت گزارشــی میآیــد
از کتــاب پژوهشهــای منطقــی و ســپس بــه
دو مفهــوم «حيــث التفاتــى» و «شــهود مقولــى»
کــه از عمدهتريــن مفاهيــم ايــن دوره هســتند
پرداختــه میشــود.
مرحلــه دوم فلســفه هوســرل را كــه بــا كتــاب
ايدههــا در ســال  1911آغــاز مىشــود دورة
فلســفه اســتعالئى مىنامنــد .انديشــه بنياديــن
راهبــر هوســرل در ايــن دوره يافتــن پاســخ بــه
حـ ّ
ـل مســأله وجــودِ عالــم و واقعيّــت آن اســت.
هــر آنچــه بــراى مــن هســت بــه لطـ ِ
ـف آگاهــى
شناســنده مــن اســت .ميــان ســوژه و ابــژه نســبتى
متضايــف برقــرار اســت .از وجــود آنچــه
عالممنــد و ابژكتيــو اســت نمىتــوان بــا معنــا
ســخن گفــت مگــر بــا رجــوع بــه آزمــون زيســته
ســوبژكتيو .چيســتى عالــم و معنــاى هســتى
آن را تنهــا در آزمــون زيســته و الينفــك از آن
مىتــوان نشــان داد .درنتيجــه پديدارشناســى
وظيفــه تحليــل كاركردهــاى التفاتــى ســوژه را
بــه عهــده مىگيــرد .عليرغــم تأكيــد بــر وحــدت
ســوژه و ابــژه و اينكــه بــا بازتابانــدن انديشــه
( )Reflexionبــه فعــل آگاهــى همــواره آنچــه
در ايــن فعــل منظــور و بــدان التفــات شــده اســت
نيــز بــه ادراك درمىآيــد ،چرخــش بــه ســمت
ســوژه و ســوبژكتيويته در ايــن دوره حكايــت
از رفتــن هوســرل بــه ســمت فلســفه اســتعالئى
دارد .بــا ايــن چرخــش هوســرل پديدارشناســى
خــود را در رديــف فلســفه اســتعالئى كانــت
قــرار مىدهــد و خــود را كامــل كننــده و خاتــ ِم
آن مىشــمرد .غايــت او همچــون كانــت ثابــت
كــردن ا ّدعــاى اعتبــار فلســفه و علــم از راه ارائــة
نظريـهاى انتقــادى از شــناخت اســت .هوســرل بــر
آن بــود تــا نشــان دهــد كــه ابژههــا از هــر حيــث،
چــه صــورى و چــه مضمونــی از دل ســوبژکتیویته
قابــل تأســیس و و قابــل توجیهانــد .واقعیــت
نمیتوانــد خــارج از ســوژه قائــم بــه خــود باشــد،
بلکــه چــون چیــزی کــه بــدان التفــات شــده و بــه
ّ
حــال در ســوژه اســت.
آگاهــى درآمــده

ادموند هوسرل

هوســرل ســه انتظــار از فلســفه اســتعالئى دارد:
 )1شــمول عــام داشــتن پرســش اســتعالئى؛ )2
معقوليــت مطلــق علــم اســتعالئى و  )3داشــتن
روش اســتعالئى كــه مســتقيما بتوانــد پدیدارهــا
را نشــان دهــد .شــمول عــام يعنــى اينكــه اعتبــار
هيــچ هســتى و هيــچ عينيّتــى نبايــد بــدون
وارســى انتقــادى پابرجــا باقــى بمانــد .اعتبــارِ
هــم علــوم طبيعــى و هــم علــوم انســانى بايــد
ن ّقادانــه بــه پرســش كشــيده شــود .در كنــار
اينهــا مــنِ عالمگونــه و ابژههــاى عالمگونــه
نيــز بايــد از حيــث صــورت و مضمونشــان بــه
نحــو اســتعالئى تحويــل بــرده شــوند و برپايــه
ســوبژكتيويته تأســيس و توجيــه شــوند .منظــور
از معقوليــت مطلــق ايــن اســت كــه نبايــد
بــه تحويــل عالــم بــه ســوبژكتيويته بســنده
كــرد ،بلكــه خــود ســوبژكتيويته را نيــز بايــد
تحويــل بــرد و پديدارشــناختى توجيــه كــرد.
دســت آخــر ،مــراد هوســرل از انتظــار ســوم
خــود ايــن اســت كــه قانونمندىهــاى ذاتــى
در ســوبژكتيويته اســتعالئى را بايــد بهطــور
مســتقيم نشــان داد تــا براســاس آنهــا گام بــه گام
و رو بــه جلــو علــوم را بنيــان نهــاد .مهمتريــن
مفاهيــم پديدارشناســى هوســرل در ايــن دوره،
بــه نظــر نگارنــده ،مفاهيــم تعليــق حكــم
( ،)Epocheرد و تحويــل (،)Reduktion
نوئمــا ( )Noemaو نوئزيــس ( )Noesisو
قوامبخشــى ( )Konstitutionهســتند.

البتــه هوســرل مفهــوم قوامبخشــى را در دوره
پديدارشناســى توصيفــى نيــز بــهكار گرفتــه
اســت ،ا ّمــا كاربــرد آن در آن دوره آنچنــان
كــه بايــد و شــايد نظاممنــد نبــود ،بلكــه بــا
آغــاز پديدارشناســى اســتعالئى اســت كــه ايــن
مفهــوم معنايــى دقيــق پيــدا مىكنــد.
مرحلــه ســوم ّ
تفكــر هوســرل بــا كتــاب بحــران
علــوم اروپايــى و پديدارشناســى اســتعالئى
محركهــاى فكــرى هوســرل
شــروع مىشــود.
ّ
در ايــن دوره بحــران بهوجــود آمــده در عصــر
محركهــا را وارد فلســفه
او بــود .او ايــن
ّ
تحولــى
اســتعالئى خــود كــرد و بدينترتيــب ّ
درونــى در انديشــه خــود بهوجــود آورد.
مفهــوم عمــدهاى كــه هوســرل در ايــن دوره
مطــرح مىكنــد مفهــوم «عالمزيســته» اســت.
ســعى او در ايــن دوره نشــاندادن بهمبســتگی
ســوژه اســتعالئى و نظريــة عالمزيســته
اســت .او بــر آن اســت تــا كار پديدارشناســى
اســتعالئى را در هيئــت علمــى ك ّلــى بــه انجــام
برســاند و از آن بيــش از هرچيــز در برابــر علــم
ابژكتيــو دفــاع كنــد .البتّــه بــا ورود بــه ايــن
دوره دســتآوردهاى پژوهشهــای قبلــى او
از اعتبــار ســاقط نمىشــوند ،بلكــه بســيارى
از توصيفــات دهههــاى پيشــين دربــارة
ادراك ،شــىء ،مــكان و زمــان در طرحهــاى
او از عالمزيســته لحــاظ شــدهاند .بــه هميــن
دليــل نيــز در آثــار او همــواره بــا تكــرار و
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تداخــل موضوعــات روبــرو هســتيم .مفهــوم
«عالمزيســته» یکــی از موضوعــات اصلــی در
فلســفة متآخــر هوســرل اســت .اگرچــه ایــن
مفهــوم از ســال  1917در دستنوشــتههای او
یافــت میشــود ،امــا بــه صراحــت و بــه عنــوان
موضوعــی خــاص اصــوالً از ســال  1930و بــه
ویــژه در کتــاب بحــران مطــرح شــده اســت.
بخــش ســوم كتــاب بحــران كــه بعــد از مــرگ
هوســرل منتشــر شــد ،کوششــی اســت در
واردشــدن نظاممنــد بــه مبحــث پديدارشناســی
اســتعالئی .در ایــن بخــش هوســرل بــا تحویــل
عمــوم مســائل بــه عالمزيســته ،راهــی جديــد
و غيردكارتــی بــرای ورود بــه فلســفه اســتعالئی
پیــدا میکنــد.
ایــن مفهــوم در كتــاب بحــران ســه معنــای
عالمسرشــت ( ،)mundanهستیشــناختی
و اســتعالئی دارد .عالمزيســته از ديــد عالمــی
ـ طبيعــی وصــف افــق تجربــة عملــی ســوژه
اســت .منظــور از عالمزيســته در اينجــا عالــم
محيــط انضمامــی تــك تــك انســانها اســت،
ِ
حــوش اشــياء
افقــی اســت كــه حــول و
زندگــیاش قــرار دارد و یقیــن بــه عالــم را
ضمانــت میکنــد .ايــن معنــا از عالمزيســته
را هوســرل در مرحلــة دوم انديشــه خــود
«وضــع عمومــی در موضــع طبيعــی» مینامــد.
هــر چيــزی ( )Etwasكــه در تجربــه بــه
نحــو التفاتــی قابــل تعييــن اســت از ايــن افـ ِ
ـق
عالــم برخاســته اســت ،هرچنــد کــه خــود
ِ
عالمزيســته ابــژه نمیشــود ،بلکــه
ایــن
افــق ْ
همچــون پــس زمينــهای بینــام و نشــان
در جهــت معنابخشــی همــة اعیــان ممكــن
و عینیتهــا بهطــور کلــی دركار اســت.
مفهــوم هستیشــناختی عالــمزيســته عبــارت
اســت از ســاختاری صــوری ـ ك ّلــی از سلســله
مراتبــی تغييرناپذيــر .عالــم در ايــن مفهــوم
«تمامــی چيزهــا» اســت ،عالـ ِم زمانــی ـ مكانــی
پيشدادههــای ابژكتيــو و يقينیــات وجــودی
اســت .ســرانجام مفهــوم اســتعالئی عالمزيســته
اســت كــه منظــور هوســرل از آن «قلمرویــی
اســت از پديدارهــای ناشــناس باقــی مانــده
و ســوبژكتيو» .ايــن پديدارهــا از آن حیــث
بینــام و نشــاناند كــه مشــاهدة بســيط و

ابژكتيوانگارانــة عالــم هيچچيــز از اهميّــت بــی
چــون و چــرای کارکردهــای التفاتــی آنهــا در
مســير تعييــن معنــای بالفعــل عالــم ،نمیدانــد.
توجــه او بــه ايــن مفهــوم بــه عنــوان عالــم
ّ
ســوبژكتيو و قابــل مشــاهدة اشــخاص از چنــد
نظــر دارای اهمیــت اســت .مســألة نخســت
پرســش از بنيانگــذاری علــوم اســت کــه
از همــان ســالهای تدريــس هوســرل در
گوتينگــن منجــر بــه ارائــه طرحــی از يــك
علــم توصيفــی و پيشــينی از زندگــی شــد
كــه وظیفــة آن پرداختــن بــه ســاختارهای
پیشــاعلمی تجربــه بــود .بــا رفتــن بــه ســمت
پديدارشناســی تکوینــی ( )genetischعالــم
در آگاهــی ســوژههای اســتعالئی كــه خــود در
مناســباتی میانســوبژكتيو ()intersubjektiv
قــرار دارنــد ،قــوام میيابــد و چگونگــی ايــن
قواميابــی هرچــه بيشــتر روشــن میشــود.
مفهــوم عالــم زیســته از ســوی دیگــر نظــر بــه
بنیانگــذاری عالــم روحانــی ـ تاریخــی فرهنگ
انســان دارد .ایــن هــر دو نــگاه برآمــده از
بحرانــی بــود کــه در ســالهای جنــگ جهانــی
اول در علــم و فرهنــگ بــه وجــود آمــده بــود
و تبعاتــی بــا خــود داشــت .از اینــرو در بخشــی
از ایــن فصــل بــه نســبت میــان عالــم زیســته و
علــم پرداختــه میشــود و ســپس نقــش عالــم
زیســته در فرهنــگ بــه نــزد هوســرل مــورد
بررســی قــرار میگیــرد.
موضــوع بخــش پايانــى ايــن فصــل تأثيــر
انديشـههاى هوســرل و وضعيت پديدارشناســى
در زمــان حيــات او اســت .نخســت گــزارش
مختصــرى از نســبت پديدارشناســى هوســرل
و هيدگــر و چگونگــى پذيــرش آراء هوســرل
در فلســفه اروپايــى و آنگلــو ـ امريكايــى
آمــده اســت و در پايــان ردپــاى هوســرل در
بعضــى از علــوم از جملــه در روانشناســى،
علــوم اجتماعــى و علــوم شــناختى دنبــال شــده
اســت .پژوهشهــاى هوســرل تأثيــر بهســزائى
در فلســفه داشــتهاند و بــراى تمــام كســانى
كــه روش پديدارشناســى او را در تحقيقــات
خــود بـهكار گرفتهانــد قلمــرو كارى جديــد و
پهنــاورى گشــوده اســت.

ت دانشگاهی:
مبانی اخالقی فعالی 
رویکردی فضیلتگرایانه
دکتر امیر حسین خداپرست

عضو هیأت علمی گروه فلسفه غرب

طــرح تحقیــق مــن در خصــوص اســتداللهای
اخالقــی بــر وجــود خــدا بــود کــه انجــام آن
دو ســال طــول کشــید و آن را تحویــل دادم.
آن طــرح شــامل مجموعــهای از اســتداللهای
خداباورانــه اســت کــه یــا مســتلزم ایــن هســتند
کــه بگوییــم قوانیــن و قواعــد اخالقــی بیمعنــا
و بیمبنــا هســتند مگــر اینکــه متعلــق فرمــان
خــدا قــرار بگیرنــد ،یــا مســتلزم ایــن هســتند که
الزامهــای اخالقــی بیمعنــا و بیمبنــا هســتند
مگــر اینکــه از ســوی خــدا ناشــی شــده باشــند،
و یــا مســتلزم ایــن هســتند کــه غایــت زندگــی

اخالقــی محقــق نمیشــود مگــر اینکــه وجــود
خــدا را فــرض بگیریــم.
مشــهورترین اســتداللی کــه آورده شــده
منســوب بــه کانــت اســت .پــس از کانــت هــم
در قــرن نوزدهــم چنــد فیســلوف کــه اکثــر
آنهــا ایدئالیســت هســتند ،اســتدالل اخالقــی
بــر وجــود خــدا آوردهانــد و در ادامــه ،در نیمــه
دوم قــرن بیســتم ،اســتداللهایی از خــال
مباحــث مربــوط بــه تکامــل بــر وجــود خــدا
آورده شــده اســت .مــن در آن طــرح بــه ایــن
مــوارد پرداختــم و ســعی کــردم نشــان دهــم کــه
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هیچکــدام از ایــن اســتداللها در نهایــت وافــی
بــه مقصــود نیســتند .مــن آن طــرح را تحویــل
دادهام و در حــال تــاش بــرای تکمیــل و انتشــار
آن هســتم.
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عنــوان طــرح جدیــد مــن «مبانــی اخالقــی
فعالیـت دانشــگاهی :رویکــردی فضیلتگرایانــه»
اســت .مــن بــه دلیــل عالق ـهای کــه بــه نظریــه
فضیلــت دارم ایــن طــرح را پیشــنهاد دادهام.
نظریــه فضیلــت پــس از احیــاء در نیمــه قــرن
بیســتم ،اکنــون در شــرایطی اســت کــه در
قلمروهــای اخــاق و معرفتشناســی بســط
پیــدا کــرده ،بــه نحــوی کــه االن شــاخه مســتقلی
تحــت عنــوان معرفتشناســی فضیلــت داریــم.
معرفتشناســی فضیلــت روایتهــای متفاوتــی
دارد .روایــت مــورد توجــه مــن ،روایــت
مســئولیتباور از معرفتشناســی فضیلــت
اســت کــه در ســالهای پایانــی دهــه نــود و
ابتــدای قــرن فعلــی بــه دســت فیلســوفانی مثــل
جیمــز مونتمارکِــت و لینــدا زَگزبســکی پرورانده
شــد .ایــده ایــن اســت کــه ارزیابــی اخالقــی را
مبنــای ارزیابــی معرفتــی قــرار دهیم .مبنــا گرفتن
ارزیابــی اخالقــی بــرای ارزیابــی معرفتــی ،در
واقــع ،مطــرح کــردن نظریــه فضیلــت بــه عنــوان
یــک نظریــه معرفتــی مشــابه نظریــه اخــاق
فضیلــت در معرفتشناســی اســت .بــر ایــن
اســاس ،ابعــاد اخالقــی معرفــت را بــا رویکــرد
فضیلتگرایانــه بررســی میکنــم ،ایــن را کــه
فضیلتهــا و رذیلتهــای فکــری چــه هســتند،
نحــوه متصــف شــدن افــراد بــه اینهــا چگونــه
اســت ،نحــوه ارزیابــی فعالیتهــای فکــری در
اجتمــاع معرفتــی بــر مبنــای اینهــا چگونه اســت،
و روابــط متقابلــی کــه فضیلتهــای اخالقــی و
فکــری میتواننــد در اجتمــاع معرفتــی داشــته
باشــند مــورد بحــث قــرار خواهــم داد.
در مقــام کاربــرد ،مــن دانشــگاهها و مراکــز
پژوهشــی را بــه عنــوان مهمتریــن مراکــز فعالیت
فکــری در جامعــه جدیــد انتخــاب کــردهام کــه
روندهاــ و ع��ادات فکرــی فضیلتمندانــه یــا
رذیلتمندانــهای در آنهــا شــکل میگیــرد و

فعالیتهــای فکــری را بــه طــور گســترده در
ســطح جامعــه تعمیــق میکننــد .کاری کــه
قصــد انجــام آن را دارم ایــن اســت کــه بــرای
فعالیــت دانشــگاهی ،مبانــی اخالق ـیای متصــور
شــوم کــه بتــوان راجــع بــه ایــن مبانــی اخالقــی
بــا رویکــرد فضیلتگرایانــه -بــه همــان معنایــی
کــه در ابتــدا گفتــم -بحــث کــرد.
طبیعــی اســت کــه بایــد مقــداری بــه نهــاد
دانشــگاه پرداختــه شــود .دانشــگاه نهــادی اســت
کــه مســئولیت رهبــری مدنــی و حتــی رهبــری
اخالقــی را در یــک جامعــه بــر عهــده دارد،
جایــی اســت کــه تأثیــر خاصــی در جامعــه
مدنــی دارد ،فضایــی اســت بــرای یادگیــری ،و
فضایــی مشــورتی اســت کــه در آن افــرادی بــا
تفاوتهــای فکــری چشــمگیر ســعی میکننــد
غایــات معرفتــی واحــدی را پــی بگیرنــد و آنهــا
را محقــق کننــد .فعالیــت دانشــگاهی شــامل
تدریــس ،پژوهــش و تحقیــق و همــکاری
دانشــگاهی اســت کــه در مجمــوع ،یــک کل
منســجم را شــکل میدهنــد و یــک وحــدت
اخالقــی را بــه وجــود میآورنــد .وحــدت
اخالقــیای کــه ایــن فعالیتهــا  -تدریــس،
پژوهــش و تحقیــق ،و همــکاری دانشــگاهی -
شــکل میدهنــد مبتنــی بــر ایــن اســت کــه خیــر
مشــترکی را درون جامعــه ترویــج کننــد؛ یعنــی
عــاوه بــر خیرهــا و خوبیهــای معرفتــی ،یــک
خوبــی عــام را در درون جامعــه ترویــج کننــد.
ایــن بحــث مســتلزم آن اســت کــه بدانیــم فعالیت
دانشــگاهی چــه نــوع حرف ـهای اســت .فعالیــت
دانشــگاهی حرفــهای اســت کــه از جهــت
نســبتی کــه بــا عمــوم مــردم دارد ،همینطــور
از جهــت نســبتی کــه بــا مقولــه معرفــت در
رشــتههای گوناگــون و دورههــای مختلــف
زمانــی -کــه قاعدتــ ًا در طــول آنهــا تحوالتــی
معرفتــی در جامعــه شــکل میگیــرد -دارد و بــا
توجــه بــه اهدافــی اخالقــی کــه پــی میگیــرد،
دائمـ ًا در حــال تغییــر اســت .فعالیــت دانشــگاهی
حرفــهای اســت کــه فاعــل معرفــت در آن در
حــال یادگیــری دائمــی اســت؛ حرف ـهای اســت
کــه بــه ارزشهــای اخالقــی و معرفتــی مرتبــط
اســت و در واقــع غایتــی اخالقــی -معرفتــی را
پــی میگیــرد .در نهــاد دانشــگاه -بــه عنــوان

نهــادی در جامعــه مدنــی -بــه ارزشهایــی کــه
بســیاری از اوقــات در یــک جامعــة بهشــدت
کثرتگــرا متعــارض بــا هــم هســتند ،توجــه
میشــود؛ آنهــا بــه رســمیت شــناخته میشــوند
و فعــال دانشــگاهی تعهــد نقادانـهای نســبت بــه
آنهــا دارد .بنابرایــن فضــای دانشــگاه فضایــی
مدنــی و دائمــ ًا در حــال یادگیــری اســت؛
فضایــی اســت کــه وجــه مشــورتی بــارزی دارد.
میخواهــم چنیــن اســتدالل کنــم کــه زمانــی
فعالیــت دانشــگاهی فضیلتمندانــه اســت کــه
ایــن خیرهــای معرفتــی و اخالقــی در آن پــی
گرفتــه شــود .در پیگیــری ایــن خیرهــای اخالقی
و معرفتــی بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه فقــط
یــک رونــد اصــاح و بازنگــری مــداوم -یعنــی
نظــارت بــر وضعیــت موجــود ،و پاالیــش آن
بــا توجــه بــه غایــت مــورد نظــر -میتوانــد
دانشــگاه را بــه یــک دانشــگاه فضیلتمنــد
تبدیــل کنــد .بــه ایــن منظــور ،بایــد بدانیــم که در
نهــاد دانشــگاه چــه فضیلتهــا و رذیلتهــای
فکــریای اهمیــت تعیینکننــده دارنــد.

مــن از دیــدگاه آقــای جــون نیک ِســن ،مدیر اســبق
مدرســه تعلیــم و تربیــت دانشــگاه شــفیلد ،کمــک
گرفتــهام کــه اشــاره میکنــد کــه دســتکم
چهــار فضیلــت صداقــت ،احتــرام ،اصالــت و
بزرگمنشــی ،و فضیلتهــای مرتبــط بــا ایــن
فضائــل  -فضیلتهــای مرتبــط بــا صداقــت:
دقــت و صمیمیــت؛ فضیلتهــای مرتبــط
بــا احتــرام :توجــه و راســتی؛ فضیلتهــای
مرتبــط بــا اصالــت :شــجاعت و شــفقت؛
و فضیلتهــای مرتبــط بــا بزرگمنشــی:
خودآیینــی( )autonomyو مراقبــت()caring
 در شــکل دادن یــک دانشــگاه فضیلتمنــدفضیلتهــای تعیینکننــده هســتند .ایــن فضایــل
هــم اخالقیانــد هــم فکــری؛ و در اینجــا دیگــر
آن تمایــز اخالقی-فکــری مطــرح نیســت .کارکرد
دوگان ـه ایــن فضایــل بــه ایــن شــکل اســت کــه
هــم فاعــل معرفــت را بــه ســوی بــدل شــدن
ِ
معرفــت فضیلتمنــد ســوق
بــه یــک فاعــل
میدهنــد ،هــم ناظــر بــه دیگــران هســتند و

اجتمــاع معرفتــی را تغییــر میدهنــد .هــر دو اینهــا
بــه نحــو دیالکتیکــی بــا هــم مرتبطانــد.
عــاوه بــر ایــن مــوارد ،فعالیــت دانشــگاهی
فضیلتمندانــه مســتلزم شــرایط نهــادی خاصــی
اســت ،از جملــه روابــط بیــن دانشــجویان و
اســتادان و همــکاران دانشــگاهی .بــرای توضیــح
ایــن مســأله ،مطابــق بــا آنچــه نیک ِســن گفتــه،
میتــوان از مفهــوم فضیلــت ارســطوییِ دوســتی
– بــا تعبیرهــای خــاص -کمــک گرفــت .ضمن ـ ًا
شــرایط نهــادی گســتردهتری هــم بــرای حفــظ
و تــداوم خوبیهــای اخالقــی و معرفتــیِ
مــورد نظــر در فعالیــت دانشــگاهی ،الزم اســت.
همانطــور کــه در ابتــدای صحبــت ذکــر کــردم،
مبنــای نظــری همــه ایــن بحثهــا را روایــت
مســئولیتباور از معرفتشناســی فضیلــت بــه
دســت میدهــد.
اهدافــی کــه در طــول ایــن کار دارم ایــن اســت که
اوالً یــک کاربــرد عملــی بــرای معرفتشناســی
فضیلــت در نظــر بگیــرم و بررســی کنــم
فضیلتهــای فکــری در مقــام عمــل چــه
ویژگیهایــی دارنــد .دوم ،شــناخت ویژگیهــای
فعالیتهــای دانشــگاهی فضیلتمندانــه و
فعالیــت دانشــگاهی رذیلتمندانــه اســت.
ســوم ،شــناخت ویژگیهــای نهــادی دانشــگاهی
فضیلتمنــد اســت؛ و چهــارم ،ارزیابــی
مختصــری از دانشــگاه ایرانــی در پرتــو ارزیابــی
مبتنــی بــر فضیلتهــا و رذیلتهــای فکــری
(یعنــی اطــاق و تأثیــر آن بحــث در مــورد
دانشــگاه در ایــران).
اگــر بخواهیــم بــه شــرایط نهــادی اشــاره کنیــم،
عجالت ـ ًا چنیــن بــه نظــر میآیــد کــه شــرط الزم
شــکلگیری دانشــگاه بــه عنــوان یــک نهــاد
فضیلتمنــد در جامعــه مدنــی ایــران ،تحقــق
یــک خواســت تاریخــی اســت کــه از ابتــدای
تأســیس دانشــگاه در ایــران وجــود داشــته و
آن اســتقالل نهــاد دانشــگاه اســت .تــا وقتــی
نهــاد دانشــگاه مســتقل نباشــد ،دانشــگاه ایرانــی
نمیتوانــد بــه یــک دانشــگاه فضیلتمنــد تبدیــل
شــود ،چــه رســد بــه اینکــه اساسـ ًا نهــاد دانشــگاه
بــه رســمیت شــناخته نشــود یــا مراکــز پژوهشــی
و دانشــگاهی ســاختار نهادیشــان را از دســت
بدهنــد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
عنــوان طــرح پژوهشــی بنــده «انسانشناســی
فلســفی در ســاحت فلســفه ماکــس شــلر» اســت.
مــن بــه چنــد دلیــل موضــوع انسانشناســی
را نقطــه آغــاز تحقیقــات خــود قــرار دادهام.
مهمتریــن دلیــل توجــه بــه ایــن موضــوع ایــن
اســت کــه ایــن موضــوع در فلســفه و خصوص ـ ًا
فلســفه دوران مدرنیســم و پستمدرنیســم
دارای اهمیــت و جایــگاه باالیــی اســت .امــروزه
انسانشناســی جایگاهــی در جریــان تفکــر

پیــدا کــرده کــه انســان نقطــه آغــاز فلســفهها
محســوب میگــردد و نــه آگاهــی یــا هســتی.
همانطــور کــه در قــرون معاصــر بــا دکارت بــا
تغییــر موضوعیــت هســتی ،از هستیشناســی
بــه شناختشناســی( )epistemologyمنتقــل
میشــویم ،در قــرون اخیــر نیــز بــا چنیــن
تغییــری مواجهایــم و در واقــع شناختشناســی
هــم بــه نوعــی جــای خــود را بــه آنتروپولــوژی
داده اســت .علــت دیگــر ورود مــن بــه بحــث
انسانشناســی ایــن اســت کــه بــه نوعــی تمــام

نظریههــای انسانشناســی گــردآوری شــده و
مــورد نقــد و بررســی فیلســوفانه قــرار گیــرد تــا
بــه واســطة آن بتوانیــم براســاس اندیشــه بومــی
دینــی خودمــان بــه یــک نظریــ ه انسانشناســی
فلســفی کــه مبنــای علــو م انســانیمان قــرار
بگیــرد دســت یابیــم .بنابرایــن بــه نظــر بنــده
مقولــه انسانشناســی فلســفی از جهاتــی کــه
عــرض کــردم بســیار پراهمیــت اســت.
و از ســوی دیگــر ،از دوران قبــل از انقــاب
اســامی تــا کنــون ،جریــان پدیدارشناســی بعــد
از هوســرل در ایــران تنهــا بــه اندیشــهها و
نظریــات او معطــوف بــوده اســت و بــه نظــر
میرســد شــلر بــا اینکــه از شــاگردان هوســرل
بــوده اســت در جریــان ســیر اندیشـهای در ایــران
مــورد غفلــت واقــع شــده اســت .ماکــس شــلر،
فیلســوف معاصــری اســت کــه هــم یــک فــرد
متدیــن مســیحی اســت و هــم بــه انسانشــناس
و جامعهشــناس بــودن در قــرن بیســتم مشــهور
اســت ،بــه همیــن دلیــل چــون او یــک فیلســوف
چندبعــدی اســت و تفکــر انسانشناســی
متدینانــه او بــر جهــات دیگــر تفکــرش ترجیــح
دارد ،مــن بــر آن شــدم تــا از عناصــر و تجربــه
انسانشناســی او بــرای تدویــن یــک نظریــه
انسانشناســانه جامــع خــودی بهــره گیــرم.
تحقیــق و پژوهــش مــن بــا یــک انسانشناســی
مطلــق و عمومــی ،فــارغ از هــر مکتبــی ،آغــاز
میگــردد و روش و موضــوع انسانشناســی
و نظریههــای مختلفــی کــه در انسانشناســی
مطــرح شــده اســت -از جملــه ،نظریــه
هموســاپینس ( )Homo sapiensکــه انســان را
حیــوان ناطــق و عاقــل میدانــد -را مورد بررســی
قــراردادهام .مکتــب پوزیتیویســم منطقــی ،نظریــه
هموســاپینس را رد میکنــد و انســان را حیــوان
ناطــق نمیدانــد ،بلکــه انســان را حیــوان ابزارســاز
میدانــد .دالیــل آنهــا و نقــد پسـتمدرن بــر ایــن
نــگاه انسانشناســانه ،در بررســیهای مقدماتــی
بنــده انجــام پذیرفتــه اســت و در واقــع مبحــث
انسانشناســی بــه معنــای عــام را کامــ ً
ا مــورد
مطالعــه قــرار دادهام.
پــس از ایــن مرحلــه بررســی عناصــر و
مؤلفــه هــای اصلــی تفکــر ماکــس شــلر آغــاز

میگــردد .مهمتریــن ســنگ بنــای تفکــر شــلر
در انسانشناســی بــر مســأله شــخص بــود ِن
انســان اســتوار اســت .وی میگویــد انســان،
شــخص اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد عمــل
و عملکــرد او را در نظــر گرفتــه شــود .چــون
انســان در هــر لحظــه عملــی انجــام میدهــد کــه
در لحظــه قبــل از آن انجــام نــداده اســت ،پــس
بایــد بــه عنــوان امــری ســیال و فاقــد تعریــف در
نظــر گرفتــه شــود و در واقــع انســان در میانـهای
از دو مبــدأ جهــان ســفلی و جهــان علیا قــرار دارد
کــه بــه طــور دائــم و مســتمر در میــان ایــن دو
نقطــه در حــال رفــت و آمــد و ســیالن اســت.
بدیــن ترتیــب ،ماکــس شــلر تفکــر انسانشناســی
خــود را طــوری مبناگــذاری میکنــد کــه تأثیــر
بســیار مهمــی بــر مولفــه اصلــی تفکــر هیدگــر
یعنــی دازایــن میگــذارد و بیشــتر فلســفههای
بعــد از او ،مثــل لوینــاس و دریــدا نیــز از او تأثیــر
پذیرفتهانــد.
وی دو نوشــتار مهــم با عنــوان ایده انســان (The
 )Idea of Manو انســان و تاریــخ (Man and
 )Historyدارد .شــلر در اواخــر عمــر خــود
قصــد داشــت کتابــی بــا عنــوان انسانشناســی
فلســفی بنویســد کــه در اثنــای نوشــتن آن از
دنیــا رفــت .علیرغــم اینکــه کتــاب او در
بــاب انسانشناســی بــه طــور مســتوفا و مجــزا
از کتــب دیگــر او نیم ـهکاره مانــده اســت ،امــا از
کتابهــای مهــم دیگــر او بــه نامهــای جایــگاه
انســان در جهــان و در بــاب ابدیــت انســان و
صورتگرایــی و غیــر صورتگرایــی اخالقــی
میتــوان مــدل تفکــر انسانشناســانه فلســفی او
را اســتنباط کــرد.
مــن بنــای خــود را بــر تبییــن و تشــریح دو
نوشــتار ایشــان در مــورد انسانشناســی گذاشــته
و بحثهــا و نقدهــای خــود را در خــال
بحثهــای شــلر آوردهام .هایدگــر بــه عنــوان
یــک فیلســوف تأثیرگــذار دربــاره شــلر گفتــه
اســت ســیر فلســفه اروپــا مدیــون فلســفه شــلر
اســت .ایــن تعبیــر نشــاندهندة اهمیــت جایــگاه
فکــری شــلر اســت .شــلر انســان را محصــول
فلســفة تاریــخ ،فلســفة جامعــه و فلســفة فرهنــگ
میدانــد ،بــه نظــر میرســد انســان را بایــد از
منظــر ایــن ســه فلســفه تفســیر کــرد.
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بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .مــن در مــورد
طرحهــای خــودم اجمــاالً توضیحاتــی را
ارائــه میدهــم .یکــی طرحــی بــود بــا عنــوان
برهــان وجــودی در فلســفه غــرب و فلســفه
اســامی کــه بــه چــاپ رســید و قطعــ ًا در
اختیــار عزیــزان قــرار گرفــت .چــون آن طــرح
بــه اتمــام رســید و کتــاب چــاپ شــد ،فقــط
توضیــح مختصــری در مــورد آن طــرح عــرض
میکنــم .همانطــور کــه مســتحضرید ،برهــان
وجــودی یکــی از براهیــن ابتــکاری غربیهــا
در اثبــات وجــود خداســت و مــا ســابقه زیــادی

از ایــن برهــان در فلســفه اســامی نداریــم ،مگــر
در یکــی دو مــورد کــه بــه آنهــا اشــاره خواهــم
کــرد.
در حقیقــت برخــاف همــه براهیــن دیگــر اثبات
وجــود خــدا کــه از یــک وجــود خارجــی  -این
وجــود خارجــی میتوانــد نظــم عالــم طبیعــت،
اصــل وجــود عالــم ،خلــوص عالــم ،حرکــت و
تغییــر عالــم ،و یــا ویژگیهــای دیگــری کــه
در عالــم هســت باشــد -وجــود خــدا را اثبــات
میکننــد ،برهــان وجــودی برهانــی اســت کــه
ادعــا میکنــد صرف ـ ًا از تعریــف خــدا میتوانــد

وجــود خــدا را اثبــات کنــد و بــه ایــن نکتــه
کــه آیــا اصـ ً
ا در عالــم چیــزی وجــود دارد یــا
نــه کاری نــدارد .همیــن کــه مــا خــدا را بــه
یــک ذات کامــل نامتناهــی تعریــف میکنیــم،
مدعیــان برهــان وجــودی معتقدنــد کــه همیــن
تعریــف ذهنــی داللــت میکنــد بــر وجــود
خارجــی ایــن ذات.

کتاب برهان وجودی حاصل طرح پژوهشی دکتر علی افضلی

اولیــن بــار ایــن برهــان را آن ِســلم بــه کار بــرد و
بعــد دکارت نســخه جدیــدی از آن ارائــه کرد که
در واقــع معروفتریــن تغییــر برهــان وجــودی
هــم همیــن اســت کــه بنــا بــر تعریــف ،خــدا
کاملتریــن ذات اســت .اگــر وجــود نداشــته
باشــد و معــدوم باشــد ،مشــخص میشــود کــه
کام ـل نیســت .چیــزی کــه کامــل اســت ،از آن
جهــت کــه کامــل اســت بایــد وجــود خارجــی
هــم داشــته باشــد .ایــن برهــان دکارتــی اســت.
بعدهــا اســپینوزا ،الیبنیتــس و دیگــران ایــن
برهــان را بــه شــکلهای گوناگونــی تکمیــل
کردنــد .امــا از همــان زمــان آن ِســلم ایــن برهــان

مــورد انتقــاد قــرار گرفــت .ســن تومــاس و
دیگــران آن را مــورد انتقــاد قــرار دادنــد .کانــت،
مهمتریــن و محکمتریــن ایرادهــا را بــه برهــان
وجــودی گرفــت و ایــن داســتان تــا بــه امــروز
ادامــه دارد .از همــان لحظــه شــروع تــا بــه امروز
متفکــران غربــی دو دســته بودهانــد .بعضــی
معتقــد بودنــد کــه ایــن برهــان ،درســت اســت و
بعضــی معتقــد بودنــد برهــان یــک مغالطــه لفظی
اســت و از صــرف تعریــف نمیتــوان وجــود
خارجــی را نتیجــه گرفــت .ایــن دعــوا و ایــن
داســتان تــا امــروز ادامــه دارد .بــدون اغــراق
میلیونهــا مقالــه و کتــاب در غــرب در ایــن
زمینــه نوشــته شــده اســت.
برهــان وجــودی در اســام بهجــز در یکــی-
دو مــورد ســابقهای نــدارد .بعضیهــا بــه
غلــط تصــور میکننــد برهــان صدیقیــن همــان
برهــان وجــودی یــا شــکلی از آن اســت ،کــه
ایــن حــرف غلطــی اســت .برهــان صدیقیــن
هیــچ ربطــی بــه برهــان وجــودی نــدارد .چــون
برهــان صدیقیــن ،بــا تقریرهــای گوناگونــی کــه
دارد بــاز هــم از یــک وجــود خارجــی وجــود
خــدا را ثابــت میکنــد .در حالــی کــه برهــان
وجــودی از تعریــف و مفهــوم خــدا ،وجــود
خــدا را ثابــت میکنــد.
در بیــن متفکــران اســامی دو نفــر هســتند کــه
بــه طــور برجســته براهینــی را بــه کار بردنــد کــه
کامــ ً
ا همــان برهــان وجــودی غربیهاســت؛
البتــه اســمی روی آن نگذاشــتند .اولیــن نفــر
مرحــوم محقــق نراقــی اســت و بعــد هــم
مرحــوم غــروی اصفهانــی اســت کــه معــروف
بــه کمپانــی اســت و تقریــری از خــاص برهــان
وجــودی ارائــه میدهــد.
چــون برهــان وجــودی بــر تعریــف خــدا
اســتوار اســت ،بســته بــه اینکــه شــما چگونــه
خــدا را تعریــف کنیــد تقریــر آن هــم فــرق
میکنــد .یــک موقــع شــما خــدا را بــه عنــوان
ذات کامــل تعریــف میکنیــد و میگوییــد اگــر
خــدا وجــود نداشــته باشــد پــس کامــل نیســت.
ایــن همــان تقریــر دکارتــی اســت .بعضیهــا
خــدا را بــه عنــوان واجــب الوجــود تعریــف
کردهانــد .لــذا تقریــر برهــان فــرق میکنــد.
ایــن دو حکیــم مســلمان کــه مــن آراءشــان را
در یکــی از مقــاالت جاویــدان خــرد آوردهام،
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تقریــر خاصــی ارائــه کردهانــد.
بعدهــا در قــرن نوزدهــم و بیســتم فــردی بــه
نــام نورمــن َم ُ
لکــم همیــن تقریرهــا را مطــرح
کــرد و ایــن تقریرهــا در دنیــا بــه نــام َملکــم
معــروف شــده در حالــی کــه مقــدم بــر َملکــم،
مرحــوم نراقــی و کمپانــی ایــن تقریــر را مطــرح
کردنــد .بــه نظــر مــن بیعیبتریــن تقریــر
برهــان وجــودی خــدا هــم همیــن تقریــر اســت.
هرچنــد بــه نظــر مــن تقریــر دکارت هــم تقریــر
درســتی اســت و ایرادهــای کانــت وارد نیســت.
امــا ایــن تقریــر ،تقریــر خیلــی متقنــی اســت و
آن ایــن اســت کــه بــه حســب عقلــی ،یــا خــدا
وجــود دارد یــا وجــود نــدارد .اگــر وجــود
نداشــته باشــد ،یــا بایــد ممکــن الوجــودی باشــد
کــه علتــش او را ایجــاد نکــرده ،و یــا بایــد
ممتنعالوجــود باشــد .از ایــن دو حــال خــارج
نیســت .چیزهایــی کــه وجــود ندارنــد اگــر
ممکــن الوجــود هســتند -مثــل اژدهــای هفــت
ســر -علتــی بایــد آن را ایجــاد کنــد و اگــر آن
علــت نباشــد خــودِ آن چیــز هــم نمیتوانــد
باشــد؛ و یــا بایــد ممتنعالوجــود باشــد .حــال
خــدا نــه ممکنالوجــود اســت کــه محتــاج بــه
علــت باشــد -چــون بــا تعریــف واجــب الوجود
منافــات دارد -و نــه ممتنــع الوجــود .هیــچ
امتناعــی در وجــود خــدا نیســت .بنابرایــن وقتی
ایــن دو شــکل منتفــی اســت پــس بــه راحتــی
میتــوان نتیجــه گرفــت خــدا وجــود دارد .بــه
عبــارت دیگــر هــر چیــز کــه وجــود نــدارد یــک
مانعــی بــر ســر راه وجــودش هســت .یــا ایــن
مانــع ،نبــود ِن علــت اســت و یــا امتنــاع ذاتــی.
خداونــد نــه علــت دارد کــه بگوییــم نبــودن
عل ـتاش باعــث شــده نباشــد و نــه در مفهــوم
خــدا امتناعــی وجــود دارد .بنابرایــن هیــچ
مانعــی بــر ســر راه وجــود خــدا نیســت و ایــن
بــه آن معنــی اســت کــه خــدا وجــود دارد .ایــن
برهــان ،برهــان ســهل ممتنعــی جلــوه میکنــد.
بــه هرحــال متأســفانه مثــل همــه مــوارد دیگــر
بــه علــت ســهلانگاری ،غربیهــا ایــن برهــان را
بــه عنــوان برهــان ابتــکاری خودشــان بــه دنیــا
عرضــه کردهانــد ،ایــن برهــان نیــز بــه اســم
نورمــن َملکــم تمــام شــده اســت .بــه هرحــال
ایــن دو بزرگــوار مقــدم بــر َملکــم ایــن برهــان
را مطــرح کردنــد.

در بیــن متفکــران اســامی دو نفــر هســتند کــه
بــه طــور برجســته براهینــی را بــه کار بردنــد کــه
کامــ ً
ا همــان برهــان وجــودی غربیهاســت
مرحــوم نراقــی ومرحــوم غــروی اصفهانــی ،غیــر
ایــن دو اســتاد کــه خودشــان تقریــر کننــده ایــن
برهــان هســتند ،ایــن برهــان دو مدافــع دارد .یکــی
مرحــوم عالمــه محمــد تقــی جعفــری و دیگــری
مرحــوم دکتــر حائــری یــزدی کــه ســخت مدافــع
ایــن برهــان بودنــد .از آن طــرف هــم کســانی مثــل
مرحــوم عالمــه طباطبایــی ،مرحــوم آقــای مطهــری
و آی ـتاهلل جــوادی آملــی از مخالفیــن ایــن برهــان
هســتند

مــن در ایــن طــرح از ابتــدای زمــان آن ِســلم تــا َملکــم
و در واقــع تــا آخــر کانــت تمــام نظــرات موافقیــن و
مخالفیــن را مطــرح کــردم .نورمــن ملکــم را بــه ایــن
دلیــل کــه هــم تقریــر جدیــدی اســت و هــم پاســخی
اســت بــه انتقــادات کانــت ،در کتابــم آوردهام .ایــن
کتــاب حــدود نهصــد صفحــه اســت و بخــش عمــده
آن راجــع بــه فلســفه غــرب و دیدگاههــای موافــق و
مخالــف غربیــان اســت .بخــش دوم ایــن کتــاب راجــع
بــه موافقــان و مخالفــان ایــن برهــان در فرهنگ اســامی
اســت .چــون عینـ ًا همیــن موافــق و مخالــف در فرهنگ
اســامی هــم هســت .غیــر از مرحــوم نراقــی و کمپانــی
کــه خودشــان تقریــر کننــده ایــن برهــان هســتند ،ایــن
برهــان دو مدافــع دارد .یکــی مرحــوم عالمــه محمــد
تقــی جعفــری و دیگــری مرحــوم دکتــر حائــری
یــزدی کــه ســخت مدافــع ایــن برهــان بودنــد .از آن
طــرف هــم کســانی مثــل مرحــوم عالمــه طباطبایــی،
مرحــوم آقــای مطهــری و آیــتاهلل جــوادی آملــی از
مخالفیــن ایــن برهــان هســتند .مــن نظــرات هــر کــدام
را بــه تفصیــ ِل تمــام مــورد بررســی قــرار دادهام کــه
آیــا ایــرادات و نظراتشــان صحیــح اســت یــا نــه.
بــه خصــوص از آن جهــت کــه مهمتریــن ایرادهــا بــا
کانــت اســت ،چیــزی حــدود ســیصد صفحــه بــه نقــد
و بررســی نظــرات کانــت اختصــاص دارد.
طــرح پژوهشــی دیگــر بنــده تهیــه مقالــه ای در مــورد

بحــث طینــت در آموزههــای وحیانــی و آیــات و
روایــات و همینطــور مقایســه آن بــا آراء دیگــران
اســت .در آیــات و روایــات اســامی مــا دههــا روایــت
داریــم کــه انســانها از یــک طینتــی خلــق شــدهاند.
مــن در ایــن پژوهــش اوالً میخواهــم بگویــم طینــت
یعنــی چــه؟ مثــ ً
ا فیلســوفان مــا تفســیری از طینــت
ارائــه کردهانــد و گفتهانــد کــه منظــور روایاتــی کــه
گفتهانــد انســان از طینــت خلــق شــده اســت هیــوالی
اولــی اســت .بعضیهــا نظــرات دیگــری دادنــد.
در آنجــا ابتــدا مشــخص کردیــم کــه طینــت مفهــوم
خاصــی اســت .بــه موجــب روایــات مــا طینــت بــر
ســجینی.
دو قســم اســت :طینــت ع ّلیینــی و طینــت
ّ
بعضــی از انســانها از طینــت ع ّلیینــی خلــق شــدهاند
ســجینی .در واقــع منظــور
و بعضــی دیگــر از طینــت ّ
از خلــق انســان ،روح انســان نیســت .روح انســان
کــه مجــرد اســت .طینــت ،امــری مــادی اســت .اگــر
بخواهــم آن را در بــه صــورت ســاده تعریــف کنــم بــه
ایــن صــورت اســت کــه بــه موجــب آیــات و روایــات
اســامی انســان از چهــار جــزء تشــکیل شــده اســت.
یکــی همیــن بــدن پوســتی و گوشــتی کــه مــادی اســت.
یکــی بــدن دیگــری اســت کــه در اصطــاح روایــات
مــا از آن بــه بــدن ذرهای تعبیــر شــده اســت کــه مــن
آن را در مقــاالت دیگــر توضیــح دادهام .اصــل بــدن مــا
بــه موجــب روایــات و آیــات ،همــان بــدن ذرهای اســت
کــه بعــد بــا جــذب مــواد ،تبدیــل بــه بــدن پوســتی و
گوشــتی میشــود .یکــی دیگــر ،روح حیاتــی یــا روح
حیوانــی مــا اســت .هــر ســه اینهــا مــادی هســتند؛ منتهــا
بــه درجــات مختلفــی از ناپاکــی و لطافــت .و چهارمیــن
جــزء هــم نفــس ناطقــه یــا روح انســانی ماســت کــه
مجــرد اســت .وقتــی مــا میگوییــم انســان از طینــت
آفریــده شــده ،منظورمــان ســه جــزء اول اســت؛ یعنــی
هــر جنبـهای  -چــه ایــن ســه مــورد ،و چــه جنبههــای
بیشــتری کــه ممکــن اســت در وجــود مــا باشــد و مــا
از آنهــا خبــر نداریــم -از وجــود مــا .یعنــی هــم بــدن
پوســتی و گوشــتی -و بــه تعبیــر مــن بــدن مــادری-
هــم بــدن ذرهای و هــم روح حیاتــی ،از مــاده آفریــده
شــدهاند .نــام مــادهای کــه اینهــا از آن خلــق شــدهاند
طینــت اســت.
مــن فهرســتوار فقــط مطالــب را عــرض میکنــم.
ایــن بحــث ،بحــث بســیار زیبــا و جذابــی اســت .بــا
اینکــه میدانــم بــرای اذهــان ،ســخت جلــوه میکنــد
امــا اشــارهای میکنــم .نکتــهای در آیــات و روایــات
مــا هســت ایــن اســت کــه همــه موجــودات عالــم

حتــی جمــادات دارای شــعور و ادراک هســتند .فلســفه
و عرفــان مــا هــم ایــن موضــوع را تصدیــق میکننــد
کــه حتــی جمــادات شــعور و ادراک و اختیــار دارنــد،
منتهــی شــدت و ضعــف دارنــد .بنابرایــن در حــدی
کــه شــعور و ادراک و اختیــار دارنــد ،مــورد امتحــان
و آزمــون بندگــی قــرار میگیرنــد .اینکــه قــرآن
ـس إ ِ َالّ لِيَ ْعبُــدُ و ِن»،
میگویــد « َو مــا خَ َل ْقـ ُ
ـت ال ْ ِجـ َّ
ـن َو ْالِنْـ َ
فقــط در مــورد انســان نیســت .مــا خلقــت الجمــادات
و النباتــات و الجــن و االنــس و المالئکــه و هــر چیــز
دیگــری اال لیعبــدون .همــه چیــز بــرای بندگــی خلــق
شــدهاند .چــون اختیــار دارنــد ،بعضیهــا میتواننــد
طریــق بندگــی را انتخــاب کننــد و بعضــی هــم طریــق
نافرمانــی را .ایــن حــرف فقــط در مــورد انســان نیســت،
در مــورد جمــادات هــم هســت .بنابرایــن در امتحــان
بندگــی خداونــد کــه بــا معرفــی خداونــد در عوالــم
پیــش از دنیــا ارتبــاط دارد ،حتــی بعضــی از جمــادات
در ایــن امتحــان موفــق شــدند و بعضــی ناموفــق.
بــه آن ذراتــی از مــاده کــه در ایــن امتحــان موفــق
شــدهاند طینــت ع ّلیینــی ،و بــه آن ذراتــی از مــاده کــه
ـجینی گفتــه
در ایــن امتحــان مــردود شــدهاند طینــت سـ ّ
میشــود .بعضــی از انســانها از طینــت ع ّلینــی آفریــده
شــدهاند .یعنــی کل مــاده بــدن آنهــا -چــه بــدن مــادی،
چــه بــدن ذرهای و چــه روح حیاتیشــان -از طینــت
ســجینی
ع ّلینــی ســاخته شــدهاند و بعضــی از طینــت ّ
ســاخته شــدهاند .هــر کــدام از ایــن دو نــوع طینــت در
افــکار و اخــاق و رفتــار و روحیــات انســانها ،وقتــی
کــه میخواهنــد پــا بــه ایــن دنیــا بگذارنــد تأثیــر دارد.
در اینجــا یــک ســری شــبهات مطــرح میشــود ،از
قبیــل اینکــه اینجــا جبــر الزم میآیــد ،تبعیــض الزم
میآیــد ،چــرا خــدا عــدهای را از آن طینــت و عــدهای را
از ایــن طینــت خلــق کــرده اســت؟ پــس کســانی کــه از
ـجینی خلــق شــدهاند بــه گنــاه کــردن مجبــور
طینــت سـ ّ
هســتند ،و ایــن قســم شــبهات.
مــن در ایــن طــرح پژوهشــی کــه بــه عنــوان یــک مقالــه
در پایــان فرصــت مطالعاتــیام بایــد ارائــه دهــم ،بــه
ایــن بحــث خواهــم پرداخــت کــه طینــت یعنــی چــه؟
و دیگــران چــه تفســیری از طینــت کردهانــد .آیــات
و روایــات چــه میگوینــد و اجمــاالً بــه بعضــی از
شــبهاتی کــه در ایــن زمینــه وارد شــده پاســخ خواهــم
داد .شــاید بــه ایــن بحــث در هیــچ کجــا بــا ایــن
رویکــرد و بــه ایــن صــورت پرداختــه نشــده باشــد .ان
شــاء اهلل اگــر خــدا توفیــق دهــد تصمیــم انجــام ایــن
کار را دارم.
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مســأله تحقیــق و دغدغــه مــن ایــن اســت کــه
در فیزیــک آنچــه کــه در مــورد پیدایــش یــا
آغازمنــدی جهــان مطــرح میشــود چیســت؟ در
واقــع در ایــن تحقیــق مــن دقیقـ ًا بــه دنبــال نقطــه
آغــاز بــودم کــه آیــا اساسـ ًا در بعــد زمانــی وجــود
دارد یــا نــه ،و نیــر توضیــح فیزیکــی آن چیســت؟
بــه عنــوان مقدمــه بایــد عــرض کنــم کــه بــر
خــاف تصــور عمومــی کــه فیزیــک دانشــی
قاطــع اســت ،بــه مــزاح بایــد گفــت بــه تعــداد
فیزیکدانهــا فیزیــک وجــود دارد .ایــن موضــوع
جــزء اولیــن چیزهایــی اســت کــه بایــد بــه آن

بیشــتر فکــر کنیــم .قبــ ً
ا فقــط متافیزیــک در
کیهانشناســی وجــود داشــت ،امــا صــد ســالی
هســت کــه کیهانشناســی حــوزه جــوالن
فیزیــک اســت .مــدل دادن در ایــن حــوزه ،هیــچ
محدودیتــی نــدارد .یعنــی مثـ ً
ا ممکن اســت شــما
دوســت داشــته باشــید یــک مــدل ارائــه دهیــد کــه
از منهــای بینهایــت تــا صفــر را داشــته باشــد،
یــا از صفــر تــا مثبــت بینهایــت باشــد ،یــا از
منهــای بینهایــت تــا مثبــت بینهایــت باشــد.
همــه اینهــا امــکان دارنــد .کافــی اســت شــما
ـرز
توصیفــی ارائــه دهیــد کــه بــا یــک تبدیــل پ ِنـ ُ

بتوانیــد َمنی ُفلــد فضایــی بــرای آن ترســیم کنیــد.
ایــن مدلهــا ســپس بررســی میشــوند کــه روی
کدامیــک از آنهــا میتــوان دادههــا و شــواهد
بهتــری را یافــت .تنــوع َمنی ُفلدهایــی کــه ترســیم
میشــوند زیــاد اســت و همــه جــور شــکلی را
میتــوان ترســیم کــرد .همــه میتواننــد بــه تعــداد
ایدههایــی کــه دارنــد پیشــنهاد ارائــه کننــد؛
منتهــی پیشــنهاد بایــد در نهایــت بتوانــد بــا
شــواهد مســتقیم و غیــر مســتقیم پشــتیبانی شــود
و ابزارهــای آزمــون و مشــاهده بــرای آن طراحــی
گــردد.
نکتــهای کــه مــد نظــر مــن اســت ،نقطــه صفــر
اســت .بــا ایــن توضیحــی کــه گفتــم یــک نفــر
میتوانــد اصــ ً
ا نقطــه صفــر را در نظــر نگیــرد.
ایــن یــک چیــز دلخــواه اســت .االن هــم یــک
ســری مدلهــا هســتند کــه نقطــه صفــر ندارنــد.
مــن از بیــن آنهــا مدلهایــی کــه نقطــه صفــری
پیشــنهاد میکننــد انتخــاب کــردم؛ بــه ایــن دلیــل
ن مســأله کرانمنــدی اســت.
کــه مســأله مــ 
ی از نگرشهایــی کــه بــه نقطــه آغــاز بــاور
بعض ـ 
دارنــد ،اصــ ً
ا فیزیکــی بحــث نمیکننــد و فقــط
ا بینهایــتِ
ریاضیاتــی بحــث میکننــد .آیــا اص ـ ً
بالفعــل -بــه عنــوان یــک مفهــوم ریاضیاتــی-
ممکــن هســت یــا نــه .ایــن مســأله موافقــان و
مخالفانــی دارد .مثالــی کــه مخالفــان میزنند بیشــتر
بــر مبنــای نظــر هیلبــرت اســت ،و آنهایــی کــه در
دفــاع از بینهایــت بالفعــل صحبــت میکننــد
هــم بیشــتر نظریــه کانتــور را میپســندند .و
شــاید ایــن مرافعـ ه الینحلــی باشــد و بــه نظــر مــن
بحــث بیســرانجامی اســت .چــون اگــر بخواهیــم
در فیزیــک راجــع بــه واقعیــت صحبــت کنیــم ،از
آنجــا کــه ریاضیــات بحثهــای انتزاعــی اســت،
معلــوم نیســت لزومــ ًا در واقعیــت قابــل پیــاده
شــدن باشــند یــا نــه .بینهایــت بالفعــل بایــد در
واقعیــت فیزیکــی ســنجیده شــود ،نــه در عالــم
انتزاعــی ریاضیــات.
بــه طــور خالصــه ســه مــدل فیزیکــی هســت.
اولیــن مــدل را کــه مــدل اســتاندارد میگوینــد،
مــدل بیــگ بنــگ اســت کــه کرانــه یــا صفــر
زمانــی دارد .ولــی علــت اســتاندارد نبــود ِن آن ایــن
اســت کــه پیشــنهاد منیفلدهــای دیگــر هــم ممکــن
و موجــود اســت .بــه ایــن دلیــل میگوییــم
مــدل اســتاندارد اســت کــه هیــچ دادهای کــه آن

را قاطعانــه ثابــت کــرده باشــد بــرای آن وجــود
نــدارد و هنــوز تــاش بــرای نشــان دادن شــواهد
مســتقیم ادامــه دارد .ولــی تــا االن بیشــترین
انطبــاق را بــا دادههــای کیهانشناســی دارد .البتــه
از ایــن «بیشــترین انطبــاق» هــم تصــور نشــود کــه
نــود درصــد انطبــاق دارد! مثـ ً
ا اگــر بقیــه مدلهــا
کمتــر از بیســت درصــد بــا دادههــا انطبــاق دارنــد،
ایــن مــدل بســته بــه دیــدگاه فیزیکدانهــا
بیشــتر از بقیــه انطبــاق دارد .بخشهایــی از آن
هــم کامــ ً
ا مجهــول و بــه صــورت یــک پــازل
اســت .یعنــی حتــی بخشهایــی از آن پیشــنهادی
و ذهنــی اســت ،چــون دادهای وجــود نــدارد .آن
قســمتها بایــد تکمیــل شــوند .قســمتهایی از
آن لزومــ ًا توضیــح ندارنــد و مرافعــات شــدیدی
بیــن فیزیکدانــان بــر ســر توضیــح دادن آن وجــود
دارد.
مــدل اســتاندارد بیــگ بنــگ کــه بســیاری از مــردم
روی آن تمرکــز دارنــد دو نکتــه مهــم دارد .یکــی
اینکــه بیــگ بنــگ یــک مــدل نیســت؛ تقریرهــای
مختلفــی دارد.
نکتــه بعــد ایــن اســت کــه قبــل از یــک نقطــه
خــاص – کــه آن نقطــه ،نقطــه دغدغــه مــن در
ایــن طــرح اســت  -همــه چیــز حــدس اســت.
اگــر بخواهــم بســیار همهفهــم و تمثیلــی
داســتان را بگویــم ،بــر اســاس نظریــه اینشــتین
و بــا مشــاهدات هابــل ،کهکشــانها از هــم دور
میشــوند و جهــان در حــال انبســاط اســت .اگــر
همیــن انبســاط را بــه صــورت عقبگــرد بــه
گذشــته برگردیــم بایــد بــه یــک نقطــه تکینگــی
یــا فشــردگی خیلــی شــدید در فضــا ،زمــان ،مــاده
و همــه چیــز برســیم .ایــن مدلــی اســت کــه در
بیــگ بنــگ در مــورد آن بحــث شــده اســت.
ولــی حدســمان ایــن اســت کــه اگــر ایــن انبســاط
روی محــور زمانــی ادامــه داشــته باشــد ،بــه طــور
طبیعــی از یــک جایــی بــه قبــل -یعنــی از ده بــه
تــوان منفــی چهــل و ســه ثانیــه -بــا امتــداد مســیر
بایــد بــه صفــر برســیم .چــرا میگوییــم حــدس؟
چــون مــا در بــازهی زمانــی کوچکتــر از ده بــه
تــوان منهــای چهــل و ســه ثانیــه -کــه یــک زمــان
پالنــک اســت -اصــ ً
ا هیــچ فیزیکــی نداریــم
کــه بتوانیــم قضــاوت کنیــم و فیزیــک بــا ایــن
امکانــات فعلــیاش منتفــی میشــود .چــون در
1
آنجــا احتیــاج داریــم نظریــه گرانــش کوانتومــی
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داشــته باشــیم و نداریــم .ایــن جــزو آرزوهــای
فیزیکدانــان اســت کــه در ایــن مــورد چیزهایــی
بداننــد و بتواننــد در مــورد آن بحــث کننــد .در
واقــع قبــل از آن زمــان ،فقــط همــان ادامــه دادن
مســیر فشردهســازی بــه عقــب اســت و هیــچ
چیــز دیگــری نداریــم.
دومیــن شــکلی کــه جهــان میتوانــد کرانــه داشــته
باشــد مدلــی بــود کــه آقــای هاوکینــگ مطــرح
کــرد و بــه ایــن صــورت بــود کــه یــک منیفلــد یــا
مدلــی را پیشــنهاد داد کــه در عیــن کرانمنــدی،
بینهایــت اســت .یعنــی مشــکلی کــه در فیزیــک
بــا آن برخــورد میکننــد ،نــدارد .توضیــح دادن و
حتــی دیــدن آن کمــی ســخت اســت .ایــن مــدل
بعدهــا خیلــی ســاده مــورد انتقــاد قــرار گرفــت،
چــون هیچکــدام از شــواهد تجربــی از آن حمایــت
نمیکردنــد .بیشــتر یــک بــازی ذهنــی بــود و
انصافــ ًا جــزء کارهــای خــوب هاکینــگ اســت.
ولــی بعدهــا خــود هاکینــگ هــم از آن عبــور
کــرد .در کتابهایــی کــه نظریــات هاوکینــگ
را نوشــتهاند فقــط نظریــه اول او را توضیــح
میدهنــد و خیلیهــا متوجــه نشــدند کــه خــود
او هــم از ایــن نظریــه عــدول کــرد.
مــدل ســومی کــه امــروز روی آن بحــث میشــود،
و هاکینــگ هــم ایــن مــدل را مطــرح کــرده،
پیدایــش از هیــچ کوانتمــی اســت .ولــی متأســفانه
آن را بــه گونـهای مطــرح کــرد کــه خــودش قــادر
بــه حمایــت کــردن از آن نبــود و بیشــتر بــه ضــرر
نظری ـهاش عمــل کــرد و در کتــاب طــرح بــزرگ
خیلــی بــد مطــرح شــده اســت .شــاید کــراوس
بهتــر و علمیتــر از همــه توضیــح میدهــد .او
میگویــد صفــر زمانــی داریــم و پیدایــش از هیــچ
از طریــق نظریــه کوانتمــی قابــل توضیــح اســت
و نیــازی بــه متافیزیــک نــدارد .البتــه ریشــه ایــن
نظریــه تقریبـ ًا بــه  1980و مســألهای بــه نــام افــت
و خیــز کوانتومــی برمیگــردد .در افــت و خیــز
کوانتومــی ،کــه افــت و خیــز در ســطوح انــرژی
ـچ کوانتومــی
اســت ،امــکان پیدایــش مــاده از هیـ ِ
وجــود دارد .ایــن یــک واقعیــت فیزیکــی و
پذیرفتهشــده اســت .افــت و خیــز کوانتومــی بــا
توســعهای کــه کــراس و هاوکینــگ دادنــد ،روی
نقطــه آغــاز کیهــان مدلســازی شــده اســت.
ایــن نظریــه را بــه زبــان ســاده میتــوان چنیــن
گفــت «بــا وجــود قوانیــن افــت و خیــز کوانتومــی

امــکان اینکــه یــک مــاده و یــک پادمــاده بــه
وجــود بیایــد همیشــه وجــود دارد ولــی به شــدت
ناپایــدار هســتند .اگــر خــود مــاده یــا پادمــاده در
مجــاورت ســیاهچاله تحــت گرانــش بســیار شــدید
قــرار گیــرد و یــک طرفشــان بــه طــرف داخــل
ســیاهچاله جــذب شــود ،طــرف دیگــر میتوانــد
پایــدار شــود .بــه محــض اینکــه پایــدار شــود،
اولیــن مــاده بــه وجــود آمــده اســت».
مشــکل بزرگــی در مــورد گرانــش کوانتومــی
وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه نمیتــوان بــه
ســادگی در مــورد آن نظــر داد و نظریــه روشــنی
در مــورد آن نداریــم .و «هیــچ»ی کــه در نظریــه
کــراس مطــرح شــده ،اص ـ ً
ـچ فلســفی یــا
ا آن هیـ ِ
همــان هیــچ کــه همــه بــه عنــوان کرانــه مــد نظــر
ـچ کوانتومــی قابــل اندازهگیــری
دارنــد ،نیســت .هیـ ِ
اســت ،در یــک نقطــه از فضــا -زمــان اتفــاق
میافتــد ،حتم ـ ًا بایــد بــا افــت و خیــز باشــد تــا
آن اتفــاق روی دهــد ،و انــرژی منفــی میخواهــد.
واقعیتــی بــه نــام انــرژی منفــی هنــوز در فیزیــک
بــه عنــوان یــک عنصــر مدلســازی یــک ســری
مشــکالت دارد.
تــا ایــن لحظــه جمعبنــدی مــن ایــن اســت کــه
هنــوز تصویــر روشــنی در فیزیــک بــه وجــود
نیامــده اســت .در جمــع بنــدی بایــد گفــت اوال
بــر خــاف آن چــه کــه در فلســفه رایــج اســت،
حداقــل خــرد جمعــی فیزیکدانــان گارد خاصــی
در مــورد صفــر داشــتن یــا نداشــتن عالــم نــدارد
و اصـ ً
ا خــط قرمــزی وجــود نــدارد .بســتگی دارد
بــه چــه چیــزی از لحــاظ علمــی برســند تــا آن را
بپذیرنــد.
ثانیــا دیدگاههــای دینــی در برگزیــدن نظریــه اثــر
دارد .گاه دیــده میشــود کــه موحــدان بیشــتر بــه
مــدل اســتاندارد مایلنــد چــون بــا متــون دینــی
همبســتگی بیشــتری دارد و ملحــدان بــه مدلهــای
بیکــران تمایــل دارنــد چــون پرســشهای
متافیزیکــی کمتــری را بایــد پاســخ گوینــد .فعــا
مــدل علمــی ترجیــح داده شــده همــان مــدل بیــگ
بنــگ اســت بــدون آن کــه بتوانیــم بگوییــم افــت
و خیــز کوانتمــی توجیــه مناســبی بــرای نقط ـهی
آغــاز اســت و پرس ـشهای متافیزیکــی را فیصلــه
نمیدهــد.
پینوشتها:
1. Quantum gravity

سبک زندگی اسالمی؛
چالشها و راهکارها
دکتر اسماعیل علیخانی
عضو هیأت علمی گروه کالم

بنــده بــه موضوعــات کاربــردی ،نظيــر بحثهــاي
ســابق ـ الهیــات اجتماعــی در مســیحیت و معنــای
زندگــی ـ بيشــتر از موضوعــات انتزاعــی عالقه دارم.
بــه هميــن دليــل ،امســال بحــث ســبک زندگــی را
در پیــش گرفتــم.
حتم ـ ًا مســتحضر هســتید کــه در غــرب ،موضــوع
ســبک زندگــی یک موضــوع جامعه شــناختی و روان
شــناختی اســت نــه موضوعــي کالمــی و الهیاتــی.
نظيــر ايــن بحــث در انسانشناســي نيــز مطــرح
اســت؛ اگــر شــما در کتابخانههــا بــه دنبــال مطلبــي

دربــارة انســان شناســی باشــيد ،انسانشناســي يــا
آنتروپولــوژی مــد نظــر آنهــا ،عمومـ ًا دربــارة تبــار و
اصــل و نســب انســان ،موضوعــات فرهنگــی و زاد
ولــد ،تــک همســری و چنــد همســری ،رنــگ ،زبــان
و غیــره اســت ،نــه موضوعــات کالمــی و الهیاتــی
کــه مــا بحــث میکنیــم،نظيــر اینکــه انســان تــک
بعــدی اســت یــا دو بعــدی ،فانــی اســت یــا باقــی،
دارای آزادی و اختیــار اســت یــا مجبــور اســت و
امثــال ایــن بحثهــا .بحــث ســبک زندگــي نيــز
چنیــن رویکــردی دارد.
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روانشناســي بــه بعــد هنجــاري موضــوع ســبک
زندگــي و جامعهشناســي بــه جنبــة توصيفــي ســبک
زندگــي ميپــردازد؛ اينکــه ســبک زندگــي چگونــه
بايــد باشــد و اينکــه ســبک زندگــي فــان فــرد يــا
جامعــه چگونــه اســت.
مثــ ً
ا جامعهشناســی ميگويــد شــیوه زندگــی
غربــی یــا آمریکایــی اینطــور اســت و روانشناســي
ميگويــد اينگونــه بايــد باشــد.
بنابرايــن ،مــا حــق داریــم ایــن بحــث را بــا نــگاه
کالمــی و الهیاتــی مطــرح کنیــم .چــون دیــن اســام
الاقــل در بیــن ادیــان توحیــدی -دیــن زندگــیاســت و همــه ابعــاد زندگــی را شــامل میشــود

اســامي خودمــان اســت؛ یعنــی چالشهایــی کــه
در درون جامعــه اســامی در مقابــل ســبک زندگــی
اســامی وجــود دارد .یــک ســری هــم چالشهــای
بیرونــی هســتند کــه بــر جامعــه اســامی تحمیــل
میشــوند و ســد راه ســبک زندگــی اســامی
هســتند.
حــال جــدا از یــک ســری بحثهــای مبانــی و
مقدماتــی ،میخواهیــم تفــاوت ســبک زندگــی
اســامی و الحــادي و مــادي را بدانیــم .ســبک
زندگــی مــادی و در نقطــه مقابــل آن ســبک زندگــی
اســامی ،تفاوتهایــی چــه بــه لحــاظ شــاخصهای
و چــه بــه لحــاظ مبنایــی دارنــد .از خــدا شــناختی

و بــرای همــه مقاطــع زندگــی برنامــه دارد .بــه
همیــن خاطــر در نــگاه یــک مســلمان و مؤمــن ،آن
چیــزی کــه جهــت دهنــده مســیر زندگــی اســت،
دیــن اســت .او در واقــع برنام ـهاش را از دیــن و از
موضوعــات الهیاتــی میگیــرد.
البتــه ،موضــوع بنــده مشــخص ًا بحــث ســبک زندگی
اســامی نیســت ،بلکــه بــه چالشهــای پیــش
روی ســبک زندگــی اســامی در دوران معاصــر و
راهکارهــاي آنهــا خواهــم پرداخــت .ســخن بــر ســر
ايــن امــر اســت کــه مــا بــرای ایجــاد ســبک زندگــی
اســامی یــا حفــظ و تــداوم بخشــیدن بــه آن ،بــا چه
چالشهایــی مواجــه هســتیم و راهکار آنهــا چيســت.
در اینجــا بــا دو گونــه چالــش مواجــه هســتیم :یــک
ســری از چالشهــا ،چالشهــای درون جامعــه

گرفتــه تــا انسانشناســی و از ارزششناســی گرفتــه
تــا معرفتشناســی و غیــره.
اصــل بحــث بــه همــان چالشهــا میپــردازد.
مــا بــا دو گونــه از چالشهــای درون جامعــهای
و بــرون جامعــهای مواجــه هســتیم .یکــی از ايــن
چالشهــا چالــش ذاتــی خــود دینــداری اســت.
دینــداری و زندگــی مؤمنانــه ســخت اســت .قــرآن
میفرمایــد «تلــک حــدود اهلل» (بقــره .)229 :پــس
مؤمــن بایــد یــک ســری حریمهــا و حدودهــا را
مراعــات کنــد و تعــدی نکنــد .بــه همیــن خاطــر
مؤمنانــه زیســتن ســخت اســت کــه ایــن امــر در
یــک جامعــه ایمانــی ،یــک چالــش ذاتــی اســت.
فــرد مؤمــن رهــا و آزاد نیســت کــه هــر کاري کــه
دلــش خواســت انجــام دهــد.

چالــش دوم ،ناآگاهــی از ســبک زندگــی اســامی
اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه خیلــی از انســانها
بــا وجــود اینکــه مؤمــن و مســلمان هســتند ،امــا
ایمانشــان موروثــی و تقليــدي اســت نــه تحقیقــی
و مطالعاتــی .بــه همیــن خاطــر از الگوهــای مختلــف
کــه برایشــان خوشــایند اســت پيــروي ميکننــد.
چالــش دیگــر ،نــوع تلقــی از دیــن اســت :تلقــی
حدأقلــی یــا تلقــی حدأکثــری .برخــي بــر ايــن
باورنــد کــه بایــد یــک نــگاه حدأقلــی بــه دیــن
داشــت؛ دیــن بــرای حدأقلهــا اســت؛ بــرای
آرامــش روان انســان و مربــوط بــه حــوزة خصوصي
زندگــي فــرد اســت .امــا برخــی نــگاه حدأکثــری بــه
دیــن دارنــد و معتقدنــد کــه دیــن بــرای سیاســت،
اجتمــاع ،اقتصــاد و همــه حیطــه هــای جامعــه
برنامــه دارد.
چالــش دیگــر ،ســخت بــودن زندگــی دینــی
در دنیــای مــدرن ،فــارغ از ســخت بــودن اصــل
ديــنداري اســت .شــخص مؤمــن در دنیــای
صنعتــي ،دنيــاي ارتباطــات امــروز و بــا جامعــه
جهانــی و جهانــی شــدنی مواجــه اســت؛ اينکــه
آیــا همــگام بــا دنيــاي جديــد زندگــي کنــد ،آیــا
از فــن آوریهــای علــم جدیــد اســتفاده کنــد ،آیــا
نــگاه علــم جدیــد را بپذیــرد یــا آن را نپذیــرد و
ال ســنتی زندگــي کنــد .آیــا زندگــي کــردن کامـ ً
ک ً
ا
ســنتی ،شــدنی اســت يــا خيــر؟ اینهــا بــرای یــک
مؤمــن در دنیــای جدیــد چالــش هســتند.
چالــش ديگــر ،انحطــاط تمــدن اســامی اســت.
زمانــي جهــان اســام در علــم و ابعــاد مختلــف
زندگــی پیشــرو بــود؛ امــا امــروزه از دنیــای علــم و
تمــدن و پیشــرفت عقــب افتــاده و بــه نوعــی دنبالهرو
تمــدن جدیــد شــده و داشــته هــای خــود را کنــار
گذاشــته اســت .خیلیهــا نگاهشــان ایــن اســت کــه
مــا بــرای متمــدن شــدن بایــد همــان کاري را بکنيــم
کــه آنهــا کــرده انــد .در اینجــا مشــخص ًا بحــث علــوم
انســانی بومــی مطــرح اســت کــه مــا از اول انقــاب
بــا ایــن چالــش مواجــه بودهایــم .اینکــه مــا باالخــره
بایــد کــدام جامعهشناســی را در جامعــه داشــته
باشــیم؛ جامعــه شناســی بومــی خودمــان یــا جامعــه
شناســی غربــی؟ یعنــی آیــا راهکارهــای ارائــه شــده
توســط جامعــه شناســان غربــی در جامعــه خودشــان،
بــرای جامعــه مــا نیــز کارایــی دارد؟ آیــا دیــدگاه
روانشناســی غــرب کــه در آن بشــر غربــی و روان

بشــر غربــی و آزاد را مــورد بررســی قــرار داده ،بــرای
یــک مؤمــن متعهــد مســلمان ،بــا جامعــه حري ـمدار
ایمانــی کارایــی دارد یــا خيــر؟ ایــن چالشــی اســت
کــه هنــوز هــم در بحــث علــم دینــی و اســامی
ســازی و بومــی ســازی علــوم انســانی خــود را
نشــان میدهــد.
چالشهــای دیگــر عبارتانــد از ضعــف
کارکردهــای فرهنگــی نهادهــا یــا اقدامــات مخــرب
آگاهانــه کســانی کــه در جامعــه اســامی در مقابــل
ســبک زندگــی اســامی قــرار ميگيرنــد؛ همچنیــن
بحــث منفعــت طلبیهــا و ....
چالشهــای بیرونــی ســبک زندگــي اســامي هــم
مربــوط بــه چالشهايــي اســت کــه بيگانــگان و
دشــمنان جامع ـة اســامي در مقابــل ســبک زندگــي
اســامي قــرار داده يــا ميدهنــد .از جملــه ايــن
چالشهــا ،خــود مدرنیتــه و ایجــاد بحرانهایــی
بــرای بشــر ،نظيــر تقابــل انســان بــا خــدا ،تقابــل
دنیــا بــا آخــرت ،تقابــل انســان بــا طبیعــت و دیگــران
و فردگرایــی مطــرح در آن اســت .اینهــا چالشهــای
پیــش روی ســبک زندگــی اســامی اســت .باالخــره
یــک مســلمان در همیــن دنیــای مــدرن و بــا داشــته
هــای دنیــای مــدرن زندگــی ميکنــد.
هجمــه همــه جانبــه غــرب مــدرن بــه جهــان اســام،
بــه ويــژه بــه ایــران اســامی ،خصوصــ ًا بعــد از
انقــاب اســامی ،چالــش بــزرگ ديگــر پيــش روي
ســبک زندگــي اســامي اســت.
جهانيشــدن چالــش بيرونــي ديگ ـ ِر ســبک زندگــي
اســامي اســت .بــه هــر حــال ،نظريهپــردازان و
اجراکننــدگان جهانــی شــدن بــر ايــن باورنــد کــه
همــگان بایــد فرهنگهــای بومــی خويــش را کنــار
نهــاده ،بــه فرهنــگ غربــي حاکــم بــر جوامــع خــود
و ســبک زندگــی آنهــا بپيوندنــد .از ســوي ديگــر،
مــردم جامعــة اســامي بــا برداشــتها و باورهــاي
خويــش مواجــه هســتند .خیلیهــا نمیداننــد در
ایــن تقابــل کــدام يــک را انتخــاب کننــد .متشــکرم.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
طــرح فعلــی بنــده بــا نــام تأثیــر ارزش بــر علوم انســانی و
چالشهــای معرفتشــناختی آن در گــروه فلســفه علــوم
انســانی انجــام میشــود .ایــن یــک بحــث در فلســفه
علــم اســت کــه البتــه بــر مباحــث حــوزه علــوم انســانی و
چالشهــای معرفتشــناختی آن تمرکــز مییابــد .امــروز
هــر یــک از اســاتید تحقیقــی ارائــه دادنــد؛ امــا اینکــه چــه
میشــود کــه انســان تحقیقــی را در پیــش میگیــرد ،دالیــل
و علتهــای مختلفــی دارد .گاهــی آن مســأله بــا روح و
روان انســان پیونــد میخــورد و تبدیــل بــه دغدغــه ذهنــی
میشــود ،برخــی اوقــات سفارشــی اســت ،گاهــی بــرای
ارتقــا اســت و مــوارد دیگــر .حــال یکــی از بحثهــای
خیلــی مهــم ایــن اســت کــه ارزشهایــی کــه در هــر فــرد،
هــر جامعــه و هــر نهــاد حاکــم اســت ،چــه تأثیــری در
ســیر علمــی آن فــرد یــا نهــاد از ابتــدا تــا انتهــا دارد.

برخــی مفــردات در ایــن عنــوان وجــود دارد کــه نیازمنــد
توضیــح هســتند .منظــور از «ارزش» بهاختصــار همــان
مطلوبیــت اســت ،یعنــی چیــزی کــه بــرای فــرد ،نهــاد
یــا جامعــه ،مطلــوب یــا خیــر اســت .مــا بــرای اینکــه
ببینیــم ارزش چگونــه تأثیــر میگــذارد ،مراحــل علــم را
برشــمردیم .علــم از وقتــی کــه پژوهشــگر در نقطــه آغــاز
میایســتد تــا وقتــی کــه از آن نتیجهگیــری میکنــد،
حــدود بیســت مرحلــه دارد و ارزش در هــر یــک از
ایــن مراحــل ،ممکــن اســت تأثیــر داشــته باشــد؛ مثــ ً
ا
آنجــا کــه فــردی بــه اصــل تحقیــق عالقهمنــد میشــود،
مســأله خــاص تحقیــق را انتخــاب میکنــد ،ایــن تحقیــق
را بــرای کجــا انجــام میدهــد ،چــه منابعــی را اســتفاده
میکنــد و اینکــه چــه غایتــی دارد ،همــه اینهــا قابــل
چینــش و تغییــر هســتند.
در یــک تقســیمبندی کالن ،علــوم بــه دو دســته انســانی و

طبیعــی تقســیم میشــوند .پوزیتیویس ـتها معتقــد بودنــد
علــوم طبیعــی ،بازنمایــی از واقــع هســتند و لــذا در عینیت
و واقعنمایــی علــوم طبیعــی هیــچ اشــکالی نداشــتند؛
امــا در علــوم انســانی کــه مطالــب مقــداری پیچیدهتــر
اســت و در آن بــا یــک واقــع عریــان مواجــه نیســتیم کــه
بخواهیــم نظریهپــردازی کنیــم ،پوزیتیویســتها معتقــد
شــدند همانطــور کــه در علــوم طبیعــی ،هیــچ ارزشــی بــر
فرآینــد علــم تأثیــر نــدارد و نبایــد داشــته باشــد ،در علــوم
انســانی نیــز چنیــن اســت؛ یعنــی در علــوم انســانی هیــچ
ارزشــی نبایــد دخیــل باشــد و تمــام معیارهــای ارزیابــی
بایــد همهپســند و همهفهــم باشــند .لــذا مناقشهــای
بیــن طرفــداران پوزیتیویســت و طرفــداران اعتقــاد بــه
ارزش در علــوم انســانی صــورت گرفــت .دســته دوم
چنیــن اشــکال میکننــد کــه محققــان علــوم طبیعــی نیــز
از آنجــا کــه موضوعــی را انتخــاب میکننــد ،بــرای تحقیــق
خــود غایتــی خــاص دارنــد و منابــع خاصــی را اســتفاده
میکننــد و ،...آنهــا هــم از ارزشــها متأثــر هســتند و فرقــی
بیــن علــوم انســانی و طبیعــی نیســت.
طبــق تحقیــق مــا ،چندیــن نــوع تأثیــر ممکــن اســت بــر
علــوم انســانی وجــود داشــته باشــد .یــک نــوع آن ،تقســیم
تأثیــر بــه منطقــی و عملــی اســت .منظــور از تأثیــر منطقــی
ایــن اســت کــه آیــا ارزش بایــد تأثیــر داشــته باشــد یــا
نبایــد تأثیــر داشــته باشــد و تأثیــر عملــی و خارجــی
یعنــی اینکــه ببینیــم در خــارج تأثیــر دارد یــا نــدارد.
نــوع دیگــر آن ،تقســیم تأثیــر بــه فــردی و نهــادی اســت؛
یعنــی اینکــه آیــا فــرد ارزشهــای خــود را بــر تحقیقاتــش
حاکــم میکنــد یــا اینکــه نهــاد و جامعههــای کــه
آن فــرد ،عضــوی از آن اســت ،او را ملــزم بــه حاکــم
کــردن ارزشهایــش میکنــد .یــک تقســیمبندی دیگــر،
تقســیمبندی بــه مســتقیم ( )directو غیرمســتقیم
( )indirectاســت.
یعنــی اینکــه آیــا فــرد ارزشهایش را بــه صورت مســتقیم
و عیــان تأثیــر میدهــد یــا اینکــه آنهــا بهصــورت
غیرمســتقیم یــا ناخــودآگاه تأثیــر میگذارنــد .اینهــا
مراحلــی از تأثیــر اســت کــه هــر کــدام در ایــن تحقیــق
تفکیــک شــدهاند و قــرار اســت دربــاره آنهــا بحــث
شــود.
چیســتی ارزش بحــث مســتقلی اســت کــه شــاید بــا بحث
مــا پیونــدی نداشــته باشــد؛ ولــی بــه لحــاظ کلیــات بایــد
دربــاره آن بحــث شــود .حــدود ســی مکتــب کالن ـ از
مکاتــب ســنتی گرفتــه تــا مکاتــب مــدرن و پس ـتمدرن
ـ دربــاره چیســتی ارزش وجــود دارد کــه آنهــا را هــم
بــه صــورت خالصــه دســتهبندی کردهایــم .همچنیــن

ارزشــها چنــد دســته هســتند :ارزشهــای سیاســی،
ارزشهــای اجتماعــی ،ارزشــهای هنــری ،ارزشهــای
اخالقــی ،ارزشــهای زیباییشــناختی و غیــره کــه بایــد
دیــد آیــا همــه اینهــا یــک وجــه جامــع دارنــد و بایــد
دربــاره تأثیــر همــه اینهــا در پژوهــش بحــث کنیــم یــا
نــه .البتــه عمــده بحــث بــر محــور ارزشهــای سیاســی و
اخالقــی اســت؛ امــا دربــاره همــه انــواع ارزشــها بحــث
شــده اســت.
یکــی دیگــر از مفــردات بحــث ،علــوم انســانی
( )humanityاســت کــه از آنهــا بــا علــوم فرهنگــی
( )cultural sciencesو علــوم اجتماعــی(social
 )sciencesنیــز یــاد میشــود و هنــوز هــم دربــاره
مقصــود از آنهــا مناقشــات پردامنـهای وجــود دارد کــه در
تحقیــق بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
دو دســته نظــر در زمینــه تأثیــر ارزشهــا بــر علــوم
انســانی هســت :کســانی کــه مخالــف تأثیــر هســتند و
کســانی کــه موافــق آن هســتند .هــر دو گــروه در مــورد
اینکــه آیــا ارزش میتوانــد /بایــد و نمیتوانــد /نبایــد
تأثیــر داشــته باشــد ،حــدود ده دلیــل ارائــه دادهانــد .هــر
کــدام از ایــن دو دســته ،رویکــرد توصیفــی و هنجــاری
دارنــد .دالیلــی کــه در مخالفــت بــا تأثیــر ارزش بــر
دانــش ارائــه شــدهاند ،برخــی بــه خــود علــم مرتبــط
هســتند و برخــی هــم بــه ارزش بازمیگردنــد.
یکــی از دالیــل کســانی کــه میگوینــد ارزش نبایــد تأثیــر
داشــته باشــد ،نســبیّت ارزش اســت .آنهــا میگوینــد
ارزشهــا نســبی هســتند و تأثیرشــان در علــوم ،باعــث
نســبیّت علــوم میشــود .همینطــور عدهــای میگوینــد
ارزشهــا احساســی ،ذهنــی و درونــی هســتند؛ درحالیکــه
علــم ،برونــی و بازتــاب دهنــده خــارج اســت .اشــکال
دیگــری کــه مخالفــان بــه آن اشــاره دارنــد ،ایــن اســت که
علــوم بایــد واقعنمــا باشــند و اگــر ارزشهــا بخواهنــد
در آن دخیــل باشــند ،بازنمایــی واقــع از بیــن مــیرود؛
چراکــه وقتــی مــا ارزش را دخیــل بدانیــم ،در واقــع
چارچــوب ذهــن پژوهشــگر و اندیشــمند را دریچــهای
بــرای واقــع قــرار دادهایــم .بنابرایــن اگــر ارزشــهای
حاکــم بخواهــد بــر ذهــن فــرد نقــش داشــته باشــد،
رئالیســم یــا عینیــت هــم از بیــن میــرود .مشــکل دیگــر،
نــگاه بــه ماهیــت اخــاق اســت .در تفکــر پوزیتیویســتی،
اخــاق ،فاقــد معناســت و وقتــی فاقــد معنــا و مصــداق
باشــد ،نمیتوانیــم از ارزش صحبــت کنیــم .لــذا یــک
ســری از ادلــه مخالفــان بــه مشــکل ارزش برمیگــردد و
یــک ســری بــه رســالت علــم؛ کــه اگــر اینهــا را کنــار هــم
بگذاریــم نتیجــه ایــن میشــود کــه ارزش بههیچوجــه
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نمیتوانــد در علــم تأثیــر داشــته باشــد.
عمــده تریــن دالیــل مخالفــا ِن اثرگــذاری هــم ایــن
اســت کــه انســانی کــه بــا حقیقــت مواجــه میشــود،
درهمآمیختــه از همــه ســاحات اســت؛ یعنــی وقتــی
انســان بــا حقیقــت مواجــه میشــود ،همــه ســاحتهای
احساســی ،عاطفــی ،فکــری ،شــناختی ،ارادی او بــه
مصــاف آن مــیرود .بــه دیگــر معنــا ،انســان بــا همــه
وجــودش بــا خــارج مواجــه میشــود و همــه ســاحات
و ابزارهــای نفــس انســان ،در حکــم یــک ُمــدرِک واحــد
قــرار میگیــرد .البتــه نهایــت چیــزی کــه ایــن دلیــل
ممکــن اســت اثبــات کنــد ،ایــن اســت کــه در خــارج و
در جنبــه عملــی چنیــن اســت؛ امــا اینکــه آیــا در بحــث
منطقــی و ارزشگــذاری هــم درســت اســت یــا نــه و
هنــگام ادراک بایــد از دخالــت برخــی ســاحات نفــس
جلوگیــری کــرد ،بحــث دیگــری اســت.
دلیــل دیگــر موافقــان ایــن اســت کــه میگوینــد مــا شــهود
میکنیــم کــه ارزشــها بــر پژوهشــگران در مواجهــه بــا واقــع
تأثیــر دارد؛ آنجایــی کــه مســأله انتخــاب میکننــد ،غایــت
انتخــاب میکننــد و تحقیــق و پژوهــش میکننــد و ،...در
همــه ایــن مــوارد ،ارزشهــای فــرد حاکــم اســت و ایــن
شــهودی اســت .لــذا اگــر بخواهیــم تفکیکــی را صــورت
دهیــم و معتقــد باشــیم کــه انســان بایــد تمــام ارزشهــای
حاکــم بــر خــود و ســاختار خــود را از بحــث پژوهشــی
جــدا کنــد ،یــک بحــث غیرممکــن یــا مشــکلی میشــود و
رســالت بحــث علمــی را بــا مشــکل مواجــه میکنــد.
بــه صــورت کلــی چالشهایــی را کــه بــرای ایــن بحــث
پیــش میآیــد ،میتوانیــم بــه ایــن صــورت تقســیمبندی
کنیــم کــه :یــا ارزشــها بــر دانــش و فرآینــد پژوهــش
تأثیــر دارنــد یــا ندارنــد .اگــر تأثیــر نداشــته باشــند و
بگوییــم ســاحت علــم مســتقل از ســاحت ارزش اســت،
یــک ســؤال بــزرگ در برابــر ایــن رویکــرد وجــود دارد
و آن ایــن اســت کــه اگــر ارزشهــای غیرعلمــی شــامل
ارزشهــای اخالقــی ،سیاســی ،زیباییشــناختی و غیــره
را از ســاحت علــم جــدا کنیــم ،چــه منطقــی وجــود دارد
کــه بــه ارزشهــای علمــی مجــوز تأثیرگــذاری میدهیــد؛
ولــی بــه ارزشهــای غیرعلمــی مجــوز نمیدهیــد؟ همــه
مــا میدانیــم کــه در فرآینــد علــم ،ارزشهــای علمــی و
معرفتــی بســیاری هســتند کــه تبعیــت از آنهــا ضــروری
اســت .اینکــه بایــد تابــع دلیــل بــود ،اینکــه بایــد صداقــت
داشــت ،اینکــه بایــد احتیــاط کــرد ،اینکــه بایــد تبییــنِ
درســت کــرد و اینکــه بایــد بــه دالیــل مخالــف توجــه
کــرد ،همــه ارزشهــای علمــی هســتند کــه در بحــث
پژوهــش وجــود دارنــد .کســانی کــه در نهایــت معتقــد

شــوند ســاحت علــم از ارزش خالــی اســت ،با این ســؤال
مهــم مواجــه هســتند کــه چــه فرقــی بیــن ارزشهــای
علمــی و غیرعلمــی هســت کــه یکــی اثرگــذار باشــد و
دیگــری نــه؛ مگــر اینکــه بگوییــم «ارزش» یــک لفــظ
مشــترک اســت و ایــن ارزش بــا آن ارزش نســبتی نــدارد
کــه در ایــن صــورت ،مســأله بهکلــی منتفــی میشــود .در
هــر صــورت ایــن یــک چالــش معرفتشــناختی اســت
کــه بایــد بــه آن پاســخ داده شــود .در اینجــا از طــرف
بزرگانــی کــه بــه ایــن زمینــه پرداختهانــد ،اشــکاالت
جــدی مطــرح شــده اســت.
اگــر ارزشهــا بــر دانــش تأثیــر داشــته باشــد ،ایــن ســؤال
مطــرح میشــود کــه خــود ارزشهــا نســبی هســتند یــا
مطلــق .اگــر ارزشهــا نســبی باشــند و مــا معتقــد بــه
تأثیــر آنهــا بــر دانــش باشــیم ،بهناچــار بایــد نســبیت
علــوم را هــم قبــول کنیــم؛ یعنــی اگــر ارزش نســبی
باشــد و در علــوم تأثیــر تــام داشــته باشــد ،منجــر
بــه پذیــرش نســبیت علــوم میشــود .ایــن فرآینــدی
اســت کــه پســتمدرنها بهصراحــت قبــول کردنــد؛
یعنــی هــم پذیرفتهانــد کــه ارزش تأثیــر دارد و هــم
پذیرفتهانــد کــه ارزش نســبی اســت و بــه نتیجــه آن
(نســبیت علــوم) هــم پایبنــد شــدهاند .پــس چالــش
معرفتشــناختی دوم ایــن اســت کــه آیــا مــا نســبیت
علــوم را قبــول میکنیــم یــا نمیکنیــم .در ایــن
صــورت ،حجیــت و واقعنمایــی علــوم چــه میشــود؟
چالــش ســوم آنجــا اســت کــه مــا تأثیــر ارزش بــر
علــوم را قبــول کنیــم و معتقــد بــه اطــاق ارزش باشــیم.
البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه همــه ارزشهــا
مطلــق هســتند .اطــاق در ارزش یعنــی ارزشهــا در
نهایــت بــه ارزشــهای ثابتــی بازمیگردنــد .هــم اطــاق
ارزش بــا مشــکل مواجــه اســت و هــم چشمپوشــی
از نقــش ارزش بــر دانــش ســخت اســت .حــال
مشــکل معرفتشــناختی حالــت ســوم ایــن اســت کــه
اگــر مــا ارزشهــا را مؤثــر میدانیــم و آنهــا را مطلــق
میدانیــم ،چگونــه ارزشهــای مطلــق ،بــه علــوم
متکثــر انجامیدهانــد و معیــار حجیــت آنهــا چیســت؟
یعنــی مث ـ ً
ا چطــور مــا ده نــوع جامعهشناســی داریــم
کــه از ده مکتــب ارزشــی مختلــف بــه وجــود آمدهانــد؛
درحالیکــه میگوییــم ارزشهایــی حاکــم بــر آنهــا
مطلــق هســتند؟ باالخــره کــدام جامعهشناســی درســت
و مطابــق واقــع اســت و معیــار ارزیابــی بیــن علــومِ
پدیدآمــده از ارزشــها چیســت؟ ایــن هــم یــک چالــش
معرفتشــناختی اســت کــه بــه نظــر میرســد چالشــی
جــدی اســت کــه بایــد حــل شــود.

علم
تاریخ فلسفة ِ
قرن هفدهم
دکتر امیراحسان کرباسیزاده

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات علم

تحقیــق مــن در ایــن مــورد اســت کــه در صورت
امــکان ،یــک تصویــر کلــی از فلســفه علــم در
قــرن هفدهــم بــه دســت بدهــم .طبع ـ ًا پرسشــی
کــه در تحقیــق خــودم بــه آن پاســخ میدهــم
ایــن اســت کــه آیــا میشــود یــک تصویــر جامــع
از فلســفه علــم در قــرن هفدهــم بــه دســت داد؟
مهمتریــن مشــکل مورخــان علــم و تاریــخ
اندیشــه ،ارائــه تصویــری بــزرگ و فراهــم آوردن
یــک روایــت جامــع اســت؛ کــه در ایــن حالــت

خــاص ،تعامــات علــم و فلســفه اســت .فراهــم
آوردن ایــن روایــت جامــع در حــوزه فلســفة
علــم ،مشــکلتر از حــوزه فلســفه و علــم بــه
تنهایــی اســت .بــه ایــن دلیــل کــه تفکیــک
مســائل فلســفی و علمــی در متــون قــرن هفدهــم
مثــل امــروزه نیســت .بســیاری از متونــی کــه بــه
نظــر علمــی میرســند ،بــا مســائل روششناســانه
و فلســفی مطــرح شــدهاند .مثــ ً
ا مباحــث
کتــاب اصــول نیوتــن ،و بــه خصــوص مقدمــه
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و تعلیقــات آن،
کامــ ً
جنبــه
ا
فلســفی دارنــد .یــا
در رســاله اصــول
فلســفه دکارت در
جایــی کــه ســخن از قوانیــن
حرکــت بــه میــان میآیــد ،کامــ ً
ا مســائل
علمــی مطــرح میشــود .کارهــای کپلــر ،گالیلــه
و بویــل هــم از ایــن خصیصــه مســتثنا نیســتند.
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در ابتــدای ایــن تحقیــق ،بــه انــواع نگاههــای
جامــع و تصویرهــای کلــی بــه فلســفه علــم،
یــا فلســفه و یــا علــم میپــردازم و انهــا را بــه
ســه دســته تقســیم میکنــم .دســته اول ،دیــدگاه
مورخــان اندیشــهای ماننــد کوایــره یــا بــرت
اســت کــه اهمیــت ویــژهای بــرای اندیش ـههای
فلســفی و تأثیرگــذاری آنهــا قائلانــد .دســته
دوم کســانی هســتند کــه اهمیــت را بــه عوامــل
اجتماعــی ،عوامــل بیرونــی و عوامــل اقتصــادی
میدهنــد .و دســته ســوم تعاملگرایــان هســتند
و مــن هــم دقیقـ ًا از ایــن دیــدگاه دفــاع خواهــم
کــرد کــه تعاملگرایــان ،یــک مکتــب معتــدل در
مــورد رابطــه علــم و فلســفه و قواعــد فلســفی
و علمــی هســتند .بــه خصــوص در مــورد اول،
یعنــی کســانی کــه تکیــه بــر تأثیــر اندیش ـههای
فلســفی یــا الهیاتــی بــر مواضــع علمــی دارنــد و
معتقدنــد کــه ایــن تصویــر جامــع را میتــوان بــا
یــک تِــز فلســفی روایــت کــرد ،تصویــر
آدمهایــی مانــد کوایــره اســت.
یکــی از نماینــدگان بــارز
ایــن دیــدگاه ،آقــای
ادوارد کرِیــگ اســت
کــه کتابــی دارد تحــت
عنــوان Mind of

God and the Works of
 Manو در آن ادعــا میکنــد کــه در
مــورد فلســفه و بعضــی از موضوعات
فلســفه و علــم ،یــک تِــز اصلی هســت
کــه نهایت ـ ًا در فلســفه علــم و تعامــات
فلســفی و علمــی قــرن هفدهــم تأثیرگــذار
بــوده؛ و آن تِــز چیــزی نیســت جــز آمــوزه

مشــابهت .آمــوزه مشــابهت یعنــی خداونــد
انســان را بــر صــورت خویــش آفریــد .ایــن تِــز،
ریشــه در ســنت مســیحی و ســنت اســامی دارد.
ادعــای کرِیــگ و مدافعــان ایــن تِــز هــم ایــن
اســت کــه وجــه جامــع فلســفه و علــم قــرن
هفدهــم ،عکسالعمــل و یــا تشــریح و تجلــی
ایــن تِــز در حوزههــای مختلــف فکــری و
روشـنفکری اســت .مــن ابتــدا ایــن تِــز
را توضیــح خواهــم
داد ،نمونههــای زیــادی کــه ایــن
آقایــان جمــع کردنــد را ذکــر
خواهــم کــرد ،و بعــد ایــن

دیــدگاه را نقــد خواهــم کــرد .ایــن دیــدگاه
در عیــن حــال کــه خیلــی جــذاب اســت ولــی
تصویــر ســادهانگارانهای ارائــه میدهــد.
بعضــی از عناصــر و تکیههایــی کــه در ایــن
دیــدگاه هســت جالــب اســت .مثــ ً
ا ادعــا
میشــود وقتــی دســتاوردهای نجــوم جدیــد،
بــه خصــوص نجــوم کوپرنیکــی ،بــرای فالســفه
بــه وجــود آمــد و نظــام زمین-مرکــزی جــای
خــود را نظــام خورشــید-مرکزی داد ،آن وقــت
میبینیــد کــه مرکزیــت زمیــن و و جایــگاه ممتــاز
انســان از او گرفتــه میشــود و عــاوه بــر آن ،شــما بــا
یــک نظــام بــاز و بیکــران از هســتی روبــرو هســتید.
یعنــی اگــر در نظامهــای بطلمیوســی افــاک نهگانــه را
داشــتید ،در نظامهــای جدیــد ،تعــداد افــاک و تعــداد
ســتارگان و ســیارات نامتناهــی اســت .بــه خصــوص
در کارهــای جوردانــو برانــو یــا گیلبــرت کــه در قــرن
هفدهــم هســتند ،بــر نامتناهیبــودن خلقــت بســیار
تأکیــد میشــود .اگــر خلقــت نامتناهــی شــود و
جایــگاه مرکــزی زمیــن از میــان برداشــته شــود ،طبع ـ ًا
جایــگاه مرکــزی انســان هــم از او گرفتــه میشــود.

یک نمونه از سیستم زمین-مرکزی کیهان

شــما دو عکسالعمــل در برابــر ایــن مســأله

داریــد .یــک عکسالعمــل ایــن اســت کــه
وقتــی زمیــن بــه عنــوان مرکــز کیهــان برداشــته
میشــود ،شــما در ایــن کیهــان خودتــان را
گمشــده مییابیــد و بــه پوچــی میرســید.
عکسالعمــل دیگــر ایــن اســت کــه شــما
دیگــر مســئولیتی بــه عنــوان اشــرف مخلوقــات
در برابــر خلقــت و در برابــر خداونــد نداریــد.
اگــر روی عکسالعمــل اول تکیــه کنیــد و بــاور
داشــته باشــید کــه شــما یــک ذره هســتید در
بیــن نامتناهــی ذرات خلقــت ،آن وقــت درســت
کــه مــکان شــما بــه عنــوان اشــرف مخلوقــات
و مرکــز از شــما گرفتــه شــده اســت امــا شــما
یــک شــباهت اساســی بــا خداونــد داریــد و آن
ایــن اســت کــه خداونــد شــما را بــه صــورت
خــودش آفریــده اســت .اگــر خداونــد شــما را
بــه صــورت خــودش آفریــده باشــد دو وضعیــت
پیــش میآیــد :یــا شــما بــه صــورت ک ّمــی
بــه خداونــد شــباهت داریــد و یــا بــه صــورت
کیفــی .ادعــای کرِیــگ ایــن اســت کــه در قــرن
هفدهــم ،تکیــه عمــده بــر روی همیــن مســأله
شــباهت کیفــی بــا خداونــد اســت .یعنــی مــا
شــباهت فیزیکــی بــا خداونــد نداریــم امــا
شــباهت کیفــی داریــم ،بــه ایــن معنــا کــه ذهــن
مــا شــبیه ذهــن خداونــد اســت .مــا میتوانیــم
حقایــق را درک کنیــم .بــه ادعــای آقــای کرِیــگ،
همیــن موضــوع در کارهــای دکارت و گالیلــه
تجلــی دارد .مثــ ً
ا شــما در گفتگتــو دربــاره
دو نظــام عالــم در کتــاب مکالمــات گالیلــه
میبینیــد ســالویاتو -کــه نماینــده صحبتهــای
گالیلــه اســت -ادعــا میکنــد کــه درســت اســت
کــه مــا تعــداد کمــی از حقایــق را میدانیــم امــا
در کیفیــت دانســتن ایــن حقایــق بــا خداونــد
مشــترک هســتیم .اتفاقــ ًا دکارت هــم در کتــاب
تأمــات در جایــی ادعــا میکنــد کــه مــا از
یــک جنبــه بــه خداونــد شــبیه هســتیم و آن
ایــن اســت کــه بینهایــت چیــز را میتوانیــم
اراده کنیــم و بفهمیــم .ادعــای ایــن مورخــان در
وجــود ایــن شــباهتها ،مؤیــد آمــوزه هماننــدی
انســان و خداســت.
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بررسی آثار
«نوام چامسکی»
دکتر شاپور اعتماد

عضو هیأت علمی گروه مطالعات علم
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مــن در مــورد یــک شــخصیت معاصــر ،نــوام
چامســکی ،کار میکنــم .بخــش اعظــم آثــار او در
زمینــه مســائل اخالقــی و سیاســی اســت .مــن کتابــی
را تحــت عنــوان فرمــان و دیــوان ترجمــه و تنظیــم
کــردم .محــور اساســی ایــن کتــاب ایــن اســت کــه
رشــته روابــط بیــن الملــل چگونــه تأســیس شــد و
ایــن رشــته چــه ارتباطــی بــا سیاســت خارجــه ایــاالت
متحــده دارد .ایــن کتــاب از دو بخــش تشــکیل شــده
اســت :یــک بخــش مربــوط بــه ایــن اســت کــه قــوه
مجریــه ایــاالت متحــده چگونــه وارد عرصــه جهانــی
شــد و چگونــه توفیــق پیــدا کــرد کــه ســلطه خــود را

منطقــه بــه منطقــه و کشــور بــه کشــور جــا بیانــدازد.
قســمت دیگــر ایــن کتــاب ،دیــوان اســت کــه در
آن حــدود پنجــاه و ســه اثــر از متفکریــن سیاســت
خارجــه کــه غالبشــان موقعیــت دوگانــه دارنــد
یعنــی هــم در دانشــگاه و هــم در دولــت هســتند-بــه صــورت انتقــادی بررســی شــده اســت.در انتهــای
کتــاب نویســنده اشــاره میکنــد کــه چامســکی در
تمــام ایــن مــدت رد پــای ایــن افــراد را بــه صــورت
انتقــادی بررســی کــرده و مخالفتهایــی را در مــورد
نحــوه عملکــرد آمریــکا در ایــن قضیــه مطــرح کــرده
اســت کــه مــا از ایــن جهــت مدیــون او هســتیم.

چامســکی خــود را مدیــون اثــر (واژهای کــه شــنیده
میشــود فورمــان ُگلتــس اســت امــا بــا ســرچ بــه
نــام  Wilhelm von Humboldtرســیدیم)
 Wilhelm von Humboldtتحــت عنــوان The
 Limits Of State Actionیعنــی حــدود و ثغــور
عمــل مشــروع دولــت میدانــد کــه در قــرن هجدهــم
نوشــته شــده بــود ،ولــی در قــرن نوزدهــم منتشــر
شــد .در حقیقــت بــه طــور ضمنــی ایــن مفهــوم
تداعــی میشــود کــه اگــر دولــت بخواهــد پــای خــود
را فراتــر از حــدی بگــذارد ،بــه معنــی تعــرض کــردن
او بــه جامعــه اســت .ایــن مــاک قضاوتــی اســت کــه
چامســکی میکنــد و در آثــار متعــددی جــاری اســت.
بــا اینکــه مبانــی فلســفی ایــن قســمت از آراء او بــر
آراء  Wilhelm von Humboldtاســتوار اســت و
هیــچ نــوآوری بــرای خــودش قائــل نیســت ،مبنــای
آنهــا را -از زاویــهای کــه قضــاوت میکنــد -شــک
متعــارف دکارتــی میدانــد.
چامســکی بارهــا ایــن مطلــب را تکــرار میکنــد کــه
مــا چطــور بایــد بــه امــور متعــارف و هــر مســأله
اجتماعــی کــه از جانــب دولــت واقــع میشــود بــه
دیــده شــک نــگاه کنیــم و ببینیــم کــه مشــروع هســت
یــا نیســت .چــون مــا بهخاطــر آنکــه دولــت حاصــل
افعــال مــا اســت در قبــال آن مســئولیم .او از ایــن
دیــد مســئولیتگرانه بــه قضایــا نــگاه میکنــد کــه
نمونههــای زیــادی دارد و مــن نمیخواهــم بــه آنهــا
اشــاره کنــم ،ولــی مقصــودم ایــن اســت کــه جنب ـهای
کــه در فعالیــت اجتماعــی او منعکــس اســت هــم بــاز
یــک ریشــه فلســفی دارد کــه او آن را بــه دیــد دکارتــی
نســبت بــه امــور برمیگردانــد.
1
جنبــه دیگــر ،جنب ـهای اســت کــه معتقــد اســت بــه
طــور بالواســطه ارتباطــی بــا ایــن جنبـهای کــه عــرض
کــردم نــدارد ،مگــر اینکــه در ســطحی بــه قضیــه نــگاه
کنیــم کــه بیشــتر تحملــی اســت تــا اینکــه زمینــه
واقعیتــی داشــته باشــد .چامســکی در ایــن زمینــه
خــودش را بــا پرسشــی مواجــه میبینــد کــه بــرای
مــا تــا حــدودی بیگانــه اســت ،ولــی او مدعــی اســت
کــه بایــد بــا چنیــن پرســشهایی بــه هــر فعالیــت
علمــی بپردازیــم .خالصــه و بیــان ســاده متنــی کــه او
در مقدمــه کتــاب زبانشناســی دکارتــی نوشــته ایــن
اســت کــه اگــر مــا بــه موجــودات نــگاه کنیــم میبینیم
مثـ ً
ا ماهیــان شــنا میکننــد ،پرنــدگان پــرواز میکننــد
و زنبورهــا میرقصنــد .امــا آدمهــا چــه میکننــد؟

آدمهــا کارشــان ایــن اســت کــه حــرف بزننــد .نکتـهای
کــه او بــر آن دســت میگــذارد ایــن اســت کــه
چگونــه ایــن کار را انجــام میدهنــد؟ دز مانــی کــه او
شــروع بــه تحقیقــات علمــی میکنــد اصــل بــر ایــن
بــود کــه زبانهــای منطقــی و زبانهــای ســاختگی
ایــن حســن را دارنــد کــه مشــکالتی کــه زبــان
متعــارف دارنــد را نداشــته باشــند و تمــام اســتتارهایی
کــه مــا در ایــن چارچــوب میکنیــم را بــه دور از هــر
گونــه ابهامــات زبــان طبیعــی میتوانیــم انجــام دهیــم.
ادعــای چامســکی ایــن اســت کــه چگونــه میتوانیــم
تصویــری از زبــان طبیعــی بــه دســت بدهیــم کــه
خصوصیاتــی کــه از دیــدگاه زبانهــای مصنوعــی
بــرای زبــان طبیعــی قائــل میشــویم از آن زدوده
شــود .دوره اول کارهایــی کــه او انجــام میدهــد بــه
یــک تقســیم کار معطــوف اســت .ادعــای او این اســت
کــه فیلســوفان معاصــر در بحــث زبــان ،در درجــه اول
بــه خوبــی بــه مســأله داللــت پرداختنــد ،ولیکــن
فعالیتهایــی کــه مــن از دیــد Wilhelm von
 Humboldtانجــام دادم در زمینــه نحــو زبــان اســت.
نحــو زبــان امکاناتــی را بــرای مــا فراهــم میکنــد
کــه بــا بهرهگیــری از آنهــا میتوانیــم بســیاری از
مســائل معناشــناختی مثــل ابهــام ســاختاری و غیــره را
حــل و فصــل کنیــم .بنابرایــن او در دوره اول ،نظریــه
نحــوی خــودش را بیــان میکنــد و در حقیقــت بــا
ایــن نظریــه ،قرائتــی از روانشناســی رفتــاری آن زمــان
ارائــه میدهــد کــه اگــر نظریــه خــودش میتوانــد
نامــزدی بــرای زبانآمــوزی باشــد ،نظریــه اســکینری
یــا روانشناســی روز ،فاقــد ایــن قابلیــت اســت.
او در واکنــش بــه روانشناســی تجربــی اســکینری ســه
مفهــوم را دقیــق تعریــف میکنــد :مفهــوم محــرک،2
مفهــوم متناهــی یــا نامتناهــی بــودن 3و مفهــوم
متناســب بــا موقعیتهــای جدیــد بــودن .4چامســکی
ادعــا میکنــد کــه اینهــا مفاهیمــی هســتند کــه ماهیــت
زبــان را تعریــف میکننــد و زبــان شناســی اســکینری از
عهــده تبییــن هیــچ کــدام از ایــن مباحــث برنمیآیــد.
ولــی او در تعریــف ماهیــت زبــان بــه ســراغ ســنت
دکارتــی مــیرود و تأکیــد میکنــد کــه ســنت
دکارتــی بصیــرت کافــی بــرای پرداختــن بــه کلیــه
خاصیتهایــی کــه برشــمردیم را دارد و میتــوان آن
را خصوصیــت برجســته ماهیــت زبانــی دانســت.
همــان طــور کــه دکتــر کرباســی زاده بــه آن اشــاره
کردنــد ،چامســکی از اینجــا اصــل را بــر نامتناهــی
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بــودن گذاشــت و بــه گونــهای بــا ســنت دکارتــی
تلفیــق کــرد .امــا بایــد توجــه کــرد کــه نامتناهــی
بــودن بــر اســاس زبــان تعریــف میشــود .بــه عبــارت
دیگــر ادعایــی کــه چامســکی مطــرح میکنــد ایــن
اســت کــه چــون فیزیــک مــا از عهــده تبییــن تــوان
نامتناهــی زبــان عاجــز اســت ،در ســنت دکارتــی
در موقعیتــی قــرار میگیریــم کــه بــه گونــهای از
متافیزیــک اونتولوژیــک روبــرو میشــویم .بنابرایــن
دکارت بــرای جبــران ایــن عجــز ،فرضیــه روح 5را
مطــرح میکنــد .عنصــر اساســی در مطــرح کــردن
دوگانــه انــگاری جســم و روح ،زمینـهای اســت کــه از
نظــر فیزیــک برایتــان تأمیــن میشــود .فیزیــک همــه
امــور را قابــل فهــم میکنــد؛ علــی االصــول از عهــده
شــنا کــردن ماهــی برمیآیــد ،علــی االصــول از عهــده
رقصهــای زنبــوری برمیآیــد ،علــی االصــول از
عهــده پــرواز پرنــدگان برمیآیــد ،ولــی وقتــی کــه
پــای حــرف زدن آدمیــان بــه میــان میآیــد جوهــر
دیگــری مثــل جوهــر فکــر بــه عنــوان فرضیــه فــرض
کنــد کــه مــاک تشــخیص و شــناخت ایــن جوهــ ِر
متفکــر ،چیــزی جــز کالم آدمــی نیســت .اگــر از دیــد
دکارت خالقیــت ایــن جوهــر بــا کالم الهــی متناســب
اســت ،بنابرایــن نامتناهــی بــودن وجــود الهــی در
وجــود انســانی بــه صــورت تــوان زبانــی منعکــس
میشــود.
شــما اینجــا بــا ایــن مســأله مواجــه هســتید کــه نســبت
فیزیــک و متافیزیــک چیســت .امــروزه اشــتیاق خاصی
در مــورد اینکــه از دل مکانیــک کوانتومــی یــا از دل
ذرات بنیــادی چــه متافیزیکــی میتــوان اســتخراج
کــرد وجــود دارد ،ولــی آن زمــان بــه ایــن صــورت
نبــود .آن زمــان بحــث بــر ســر ایــن بــود کــه از دل
متافیزیــک چقــدر فیزیــک میتــوان اســتخراج کــرد.
اینجــا چامســکی بــا یــک دوگانگــی روبــرو میشــود و
اصــل را بــر ایــن میگــذارد کــه مــا در عرصــه علمــی
بــا دو چیــز روبــرو هســتیم :یکــی مســائل و دیگــری
رازهــا و معماهــا .اینکــه مــا در مــورد جبــر و اختیــار
و در مــورد مســأله اراده آزاد نتوانســتیم نظریـهای ارائــه
کنیــم دلیــل نمیشــود کــه مــا در مــورد همــه مســائل
ایــن حالــت را داشــته باشــیم .بســیاری از جنبههــای
زبــان از نظــر عقلــی و علمــی قابــل تصــرف هســتند.
مــا نظریههــای نســبت ًا خوبــی در ایــن زمینــه داریــم
کــه میتوانیــم بــا آنهــا فعالیــت کنیــم ،ولــی در مــورد
کاربــرد زبــان عاجزیــم .کاربــرد زبــان چیــزی اســت

کــه ظاهــرا ً در قلمــرو درک علمــی مــا نمیگنجــد
و ظاهــرا ً مــا نســبت بــه ایــن سیســتم بســته هســتیم.
چامســکی در مــورد مســأله جبــر و اختیــار هــم
ادعــای مشــابهی دارد .او میگویــد مــا از باســتان
تــا بــه امــروز ظاهــرا ً در زمینــه بعضــی مســائل مثــل
ســیارات ،نظریــه نجومــی و انــواع و اقســام ایــن گونــه
مســائل توفیــق چشــمگیری داشــتیم ،ولــی ظاهــرا ً در
زمینــه جبــر و اختیــار و ایــن قســم مســائلی کــه در
مرزهــای فلســفی صورتبنــدی میشــود عاجزیــم.
شــاید مــا اصــ ً
ا تــوان یــا قــدرت درک الزم بــرای
شــناخت چنیــن موضوعاتــی را نداشــته باشــیم.
همانطــور کــه در مــورد موجــودات دیگــر میتوانیــم
چنیــن ادعایــی کنیــم .مثــ ً
ا یــک موجــودی مثــل
مــوش آزمایشــگاهی انــواع و اقســام هزارتــو هــا را
میتوانــد ســیر کنــد .ولــی اگــر مــا یــک هزارتــو
بســازیم کــه از تــوان معرفتــی او تجــاوز کنــد -یعنــی
مثـ ً
ا بــر مبنــای اعــداد و اعــداد اول وضع شــده باشــد
و بگوییــم هنــگام رســیدن بــه هــر عــدد اول به راســت
بپیــچ -چــون مفهــوم عــدد و عــدد اول را نــدارد بــا
نوعــی محدودیــت مطلــق معرفتــی روبــرو میشــود.
بنابرایــن چــه بســا اگــر بــه مــا هــم از دیــد ناظــر
بیرونــی نگریســته شــود ،تشــخیص داده شــود کــه مــا
نســبت بــه درک علمــی ایــن مســائل عاجزیــم.
بــا ایــن اوصــاف او معتقــد اســت کــه ایــن عجــز بــه
آن معنــی نیســت کــه مــا وقتــی کــه نظریهپــردازی
میکنیــم ،نتوانیــم ایــن رازهــا را فــرض بگیریــم.
وقتــی کــه نظریــه پــردازی میکنیــم بایــد بــا فــرض
وجــود امــوری مثــل دوگانــه انــگاری فلســفی بــه
زبــان نــگاه کنیــم و مســائل را توضیــح دهیــم.
مطالــب مــن در چهــار بخــش مختلــف تنظیــم
شــده اســت :زمینــه تاریخــی ،زمینــه طبیعتگرایــی
چامســکی ،زمینــه معرفتشناســی داللتــی ،و انــواع
و اقســام متدولوژیهایــی کــه بــه کار بردیــم .ایــن
مطالــب فعـ ً
ا یــک زمینــه دارنــد و آن هــم فــرق بیــن
معرفــت فطــری ،معرفــت متعــارف و معرفــت علمــی
و نحــوه متمایــز کــردن آنهــا اســت.
پینوشتها:
1.actual
2. stimulus
3.Bounded/ unbouded
4.appropriate to novel situations
5. soul

تبیین تکاملی اخالق
دکتر حسن میانداری

عضو هیأت علمی گروه مطالعات علم

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .کاری کــه مشــغول آن
هســتم ،تبییــن تکاملــی اخــاق اســت .ایــن کار
هشــت فصــل دارد کــه هــر فصــل حــدود صــد
صفحــه اســت .ایــن حجــم زیــاد بــه ایــن دلیــل
اســت کــه مباحــث جدیــد اســت و آراء زیــادی
در مــورد آن وجــود دارد ،همینطــور در بعضــی
مــوارد ،آراء افــراد تغییــر کــرده اســت .خالصـهای از
هــر فصــل را خدمتتــان عــرض میکنــم.
در فصــل اول ،نظریــه تکامــل و بحــث altruism
را از دیــدگاه آقــای فوتومــا ،کــه زیستشــناس

هســتند ،میآوریــم .ایــن بحــث مبنــای تمــام
فصلهــای بعــدی اســت Altruism .در
زیستشناســی یعنــی شــما کارهایــی انجــام دهیــد
کــه از بقــا و تولیــد مثــل خــود بکاهیــد و بــه بقــا و
تولیــد مثــل فــرد دیگــری از گونــه خــود بیافزاییــد.
از نظــر نظریــه تکامــل چنیــن رفتــاری ناممکــن
اســت و اگــر موجــودی چنیــن رفتــاری را داشــته
باشــد از بیــن مــیرود .ولــی چنیــن رفتارهایــی
در طبیعــت هســت .بنابرایــن هــم خــود دارویــن
کــه نظریــه تکامــل را مطــرح کــرد و هــم بقیــه،
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بــا مشــکل تبییــن ایــن رفتارهــای از
خودگذرانــه روبــرو بودنــد .مطلبــی کــه
آقــای فوتومــا روی آن انگشــت میگــذارد
و آن را قبــول میکنــد چیــزی اســت بــه
نــام انتخــاب خویشــاوند (.)kin selection
موجــودات زنــده چنیــن رفتارهایــی را کــه از بقــا
و تولیــد مثــل خودشــان میکاهنــد و بــه بقــا و
تولیــد مثــل آن خویشــاوند میافزاینــد -تنهــا بــرای
خویشــاوندان خــود میکننــد .آنهــا ایــن کار را
بــرای بیگانــگان انجــام نمیدهنــد.

Altruism
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نظریــه دیگــری بــه نــام انتخــاب گــروه هســت،
بــه ایــن معنــی کــه گســتره کســانی کــه شــما
برایشــان ازخودگذشــتگی میکنیــد فقــط شــامل
خویشــاوندان نیســت ،بلکــه افــراد دیگــری را
هــم شــامل میشــود .آقــای فوتومــا مثــل اکثــر
زیستشناســان بــا انتخــاب گــروه مخالــف اســت.
از نظــر انتخــاب طبیعــی ،انتخــاب گــروه مشــکالتی
دارد؛ از جملــه اینکــه انتخــاب فــرد علیــه انتخــاب
گــروه اســت و انتخــاب فــرد بایــد قویتــر باشــد
و در نتیجــه انتخــاب گــروه را از بیــن ببــرد و اینکــه
فــرد خودخــواه در برابــر فــرد از خودگذشــته و
در برابــر گــروه بیشــتر تولیــد مثــل خواهــد کــرد.
بنابرایــن از خودگذشــته از بیــن خواهــد رفــت.
فصــل دوم نــگاه یــک فیلســوف ،آقــای اُکاشــا،
بــه ایــن قضیــه اســت .در ایــن فصــل انتخــاب
طبیعــی ،واحــد انتخــاب و ســطوح انتخــاب و ...
دقیقــ ًا بــه لحــاظ فلســفی توضیــح داده میشــود.
ایشــان میخواهــد مشــکلی را کــه انتخــاب
گــروه از دیــدگاه زیستشناســان دارد برطــرف
کنــد و نشــان دهــد کــه انتخــاب گــروه از
نظــر انتخــاب طبیعــی قابــل دفــاع اســت.
اتفاقــی کــه در زیستشناســی افتــاده

اســت ،بحــث گذارهــای عمــده اســت.
گذارهــای عمــده یعنــی یــک ســطح
جدیــد زیســتی بــه وجــود میآیــد ،در
حالــی کــه قبـ ً
ا یــک ســطح زیســتی پایینتر
ا قب ـ ً
وجــود داشــت .مث ـ ً
ا تــک ســلولیهایی
کــه هســته نداشــتند موجــود بودنــد .در مرحلــه
بعــد و در ســطح جدیدتــر ،تــک ســلولیهایی
کــه هســته دارنــد بــه وجــود میآینــد .بعــد
تکســلولیهایی بــه وجــود میآینــد کــه هســته
دارنــد و بــه صــورت تکــی زندگــی میکننــد.
ســپس تــک ســلولیهایی بــه وجــود میآینــد کــه
چنــد تکســلولی بــا هــم وحــدت پیــدا میکننــد
و یــک ارگانیــزم را میســازند .در ادامــه ،ایــن چنــد
ســلولیهایی کــه یــک ارگانیــزم دارنــد ،دو جنــس
تشــکیل میدهنــد و دو جنســی میشــوند .ایــن
دو جنســیها موجوداتــی مثــل حشــرات و غیــره
را میســازند کــه بــه صــورت گروهــی زندگــی
میکننــد .در انتهــای ایــن ســطوح زیســتی ،آدمــی
اســت کــه فرهنــگ و گــذار عمــدهای دارد.
در تمــام گذارهــای عمــده ،انتخــاب گــروه مؤثــر
بــوده اســت .در واقــع انتخــاب فــرد ،مانــع از
ســاختن فــرد جدیــدی میشــد .ولــی انتخــاب
گــروه کمــک کــرد کــه ایــن دو بــا هــم فــرد
جدیــدی را بســازند .از همیــن جــا میتوانیــد
حــدس بزنیــد کــه آن گــذار عمــدهای کــه در انســان
رخ داده ،علــی القاعــده بایســتی امــر فرهنگــی-
اخالقــی باشــد کــه باعــث شــده آدمهایــی کــه بــه
صــورت مجــزا زندگــی میکردنــد بتواننــد بــا هــم
زندگــی کننــد.
فصــل ســوم در مــورد رویکردهــای تکاملــی بــه
رفتــار انســان اســت .از اینجــا کمکــم از بحــث
جانــداران وارد بحــث انســان میشــویم .مــا
در تمــام جانــداران رفتــار از خودگذشــتگی را
بــه صــورت کلــی بررســی میکردیــم .از آنجــا
میخواهیــم وارد بحــث انســان شــویم و بــه تمــام
رفتارهــای انســان بــه ویــژه رفتــار ازخودگذشــتگی،
دیــدگاه تکاملــی داشــته باشــیم .ایــن موضــوع کــه
مــا چگونــه بایــد رفتــار انســان را وارد نظریــه
تکامــل کنیــم ،میــان صاحبنظــران بــه شــدت
محــل اختــاف اســت.
پنــج رویکــرد عمــده وجــود دارد کــه
فرصــت نیســت همــه را در اینجــا توضیح
دهــم .همانطــور کــه اشــاره کردیــم

یکــی از آنهــا تکامــل فرهنگــی اســت .همچنــان
کــه تکامــل زیســتی داریــم ،تکامــل فرهنگــی هــم
داریــم .در تکامــل زیســتی ،صفــات زیســتی کــم
و زیــاد میشــود و در تکامــل فرهنگــی ،صفــات
فرهنگــی کــم و زیــاد میشــود .مثـ ً
ا همیــن رفتــار
ازخودگذشــتگی بــر اســاس شــرایط فرهنگــی
میتوانــد کــم یــا زیــاد شــود .جالبتــر آنکــه
همتکاملــی ژن-فرهنــگ هــم داریــم؛ یعنــی تکامــل
فرهنگــی ممکــن اســت بــرای تکامــل ژنتیکــی
علــت شــود.

Professor Samir Okasha

از فصــل چهــارم وارد تبیینهــای تکاملــی اخــاق
میشــویم .فصــل چهــارم اختصــاص بــه آقــای
فرانسیســکو آیــاال دارد .ایشــان مخالــف ایــن اســت
کــه انتخــاب طبیعــی مســتقیم ًا بــر روی اخــاق
انســان اثــر گذاشــته اســت .اجمــاالً حــرف او ایــن
اســت کــه انتخــاب طبیعــی بــا علــت ســر و کار
دارد ،امــا اخــاق بــا دلیــل ســر و کار دارد .درســت
اســت کــه جانــداران از خویشــاوندان خــود مراقبت
میکننــد ،ولــی ایــن باعــث نمیشــود کــه ایــن
رفتــار در انســان اخالقــی شــود .در انســان وقتــی
رفتــار مراقبــت از خویشــاوند اخالقــی میشــود کــه
فــرد بــر اســاس دلیــل اخالقــی ایــن کار را انجــام
دهــد .اگــر فــرد بــه صــورت طبیعــی -همچنــان
کــه جانــوران ایــن کار را انجــام میدهنــد -چنیــن
رفتــاری انجــام دهــد ،ایــن امــر دیگــر اخالقــی
نیســت .ایــن رفتــار از آنجــا اخالقــی میشــود

کــه دلیــل اخالقــی داشــته باشــد .دلیــل ،یــک امــر
فرهنگــی اســت و امــر زیســتی نیســت.
فصــل پنجــم بــه آراء آقــای کریســتوفر بــوم
اختصــاص دارد .کریســتوفر بــوم cultural
 anthropologistاســت و کار او بیشــتر مطالعــه
اجــداد انســانها اســت .حــدود نــود درصــد زندگی
انســانها بــه صــورت  hunter-gathererبــوده
اســت .اجــداد انســانها پیــش از حــدود ده-
دوازده هــزار ســال پیــش کــه کشــاورزی اختــراع و
کشــف شــد ،بــه صــورت شــکارچی -گردآورنــده
زندگــی میکردنــد .آنهــا غــذای خــود را از راه
شــکار و جم ـعآوری بــه دســت میآوردنــد .نکتــه
جالــب توجــه ایــن اســت کــه مــا االن هــم جوامــع
 hunter-gathererداریــم .بنابرایــن اینهــا
نمونـهای از اجــداد مــا هســتند کــه نشــان میدهنــد
اجــداد مــا چگونــه زندگــی میکردنــد .اینهــا بــه
صــورت جمعــی و برابرگــرا زندگــی میکننــد؛
یعنــی رئیــس ندارنــد و بــه ایــن صــورت نیســت
کــه کســی رئیــس و بقیــه مرئــوس باشــند .ایــن امــر
بــرای تبییــن مشــکلی اســت.
چیــزی کــه آقــای بــوم اشــاره میکنــد ایــن اســت
کــه آدمیــان ،بــر خــاف جانــورا ِن نزدیــک انســان،
میتواننــد بــا هــم همــکاری کننــد .آدمیــان توانایــی
برنامهریــزی بــرای رســیدن بــه هــدف و تقســیم کار
را دارنــد .البتــه مقــداری از ایــن توانایــی بــه زبــان
برمیگــردد .امــا جانــوران نزدیــک انســان قــادر بــه
برنامهریــزی بــرای رســیدن بــه هــدف و تقســیم
کار نیســتند .بــه رئیــس در جانورانــی کــه رئیــس
دارنــد  alpha -maleمیگوینــد کــه جنــس نــر
و قــوی اســت .میــل رئیــس شــدن در انســان بــه
خصــوص در مردهــا وجــود دارد .وقتــی کــه فــرد
رئیــس میشــود ،از امکانــات بــه نفــع خــودش
و علیــه دیگــران اســتفاده میکنــد .یعنــی هــم
غــذا را بــرای خــودش برمــیدارد و هــم مهمتــر
از آن ،از نظــر زیســتی کســانی کــه میتوانــد بــا
آنهــا تولیــد مثــل کنــد( )mateرا بــرای خــود
برمــیدارد .ایــن مســأله بــه ضــرر نرهــای دیگــر
اســت .بنابرایــن مردهایــی کــه نمیتواننــد آلفــا
شــوند دور هــم جمــع میشــوند و مانــع آلفــا
شــدن او میشــوند .مانــع شــدن بــه ایــن صــورت
اســت کــه چــون شــکار کــردن کار جمعــی اســت
و بایســتی حیوانــات بــزرگ را شــکار کــرد ،اگــر
کســی بخواهــد آلفــا شــود از ایــن جمــع بیــرون
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گذاشــته میشــود و بقیــه نرهــا نمیگذارنــد کــه
او هــم بــرای شــکار بــرود و غــذای شــکار را بــه او
نمیدهنــد .حــال اگــر کســی کمــی پرروتــر باشــد
و معذلــک بخواهــد بــه ســمت آلفــا شــدن بــرود،
جــدا کــردن او از جامعــه را بیشــتر میکننــد و ایــن
مرحلــه تــا جایــی پیــش مـیرود کــه او را بکشــند.
یعنــی اگــر کســی بخواهــد آلفــا شــود احتمــال
اینکــه کشــته شــود خیلــی زیــاد اســت.
آقــای بــوم میگویــد خــوب اســت کــه انســان
بتوانــد از انجــام کاری کــه بــه ضــرر خــودش
اســت خــودداری کنــد .او میگویــد چیــزی در
انســان بــه وجــود آمــده کــه مــن از آن بــه شــرم
تعبیــر میکنــم ،امــا دیگــران بیشــتر بــه آن گنــاه
میگوینــد .شــرم مانــع انســان میشــود کــه بــه
ســمت کارهایــی کــه بــه ضــرر خــودش اســت
بــرود .یعنــی مــا دوســت داریــم کاری را انجــام
دهیــم کــه بــه ضــرر اجتماعــی خودمــان اســت.
منظــور از ضــرر اجتماعــی ایــن اســت کــه دیگــران
مــا را از بیــن میبرنــد.

داروین
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شــرم یــک ســری بــروزات فیزیکــی دارد کــه باعث
میشــود فــرد ســرخ شــود .ایــن شــرم و ســرخ
شــدن در هیــچ جانــور دیگــری نیســت و فقــط در
انســان بــه وجــود آمــده اســت .او میگویــد شــرم
مبنــای اخــاق اســت .بنابرایــن اخــاق از شــرم
آغــاز میشــود .شــرم میتوانــد مشــکلی کــه
بــرای انتخــاب گــروه در انســان وجــود دارد را

برطــرف کنــد .نظریــه انتخــاب گــروه معتقــد بــود
کــه خودخواهــان میتواننــد بــر از خودگذشــتگان
غلبــه کننــد .االن بــرای خــودِ فــرد خودخــواه
یــک مانعــی از درون ایجــاد میشــود کــه مانــع
از خودخواهــی او میشــود .بنابرایــن یــک مانــع
در برابــر انتخــاب گــروه از بیــن مـیرود .ایــن هــم
موضــوع فصــل پنــج بــود .البتــه تمــام فصلهــا بــا
نقــد همــراه هســتند.
در فصــل ششــم آراء آقــای هاینــد مطــرح
میشــود .آراء آقــای هاینــد دو خصوصیــت دارد
کــه بــرای مــن خصوصیــت مفیــدی اســت ،ولــی
دیگــران کمتــر آن را مفیــد دانســتهاند .یکــی اینکــه
او اخــاق را بــر اســاس «خــود» بنــا میکنــد .او
میگویــد اخــاق بــه «خــود» برمیگــردد .در اینجــا
فرصــت نیســت تــا توضیــح آن را بگویــم .تــا اینجــا
بیشــتر نگاههــا بــر ایــن اســت کــه یــک ســری
افعالــی هســتند کــه موضــوع اخــاق هســتند .آقــای
هاینــد میگویــد موضــوع اخــاق ،خــودِ آدم اســت
و افعــال او فــرع بــر خــود اســت .خصوصیــت
دیگــر ،فضیلتگرایــی اســت کــه آقــای هاینــد
آن را محــور اخــاق قــرار میدهــد .چــون دیگــر
نظریــات افعــال را مبنــای اخــاق قــرار میدهنــد،
بنابرایــن نظریــات وظیفهگرایانــه و ســودگرایانه را
مبنــای اخــاق قــرار میدهنــد .ولــی آقــای هاینــد
فضیلتگرایــی را مبنــای اخــاق قــرار میدهــد.
بــه نظــر مــن هــر دوی اینهــا نســبت بــه نظریــات
دیگــر قابــل دفاعتــر هســتند .یعنــی خــود اســت
کــه موضــوع اخــاق اســت ،نــه افعــال .بنابرایــن
نظریــه خــوب هنجــاری ،فضیلتگرایــی اســت،
نــه وظیفهگرایــی و ســودگرایی .او اخــاق را بــر
اســاس همیــن توضیحاتــی کــه ارائــه دادیــم ( مثــل
انتخــاب خویشــاوند ،مکانیزمهــای دیگــری کــه
در همیــن بحــث از خودگذشــتگی وجــود دارد ،از
خــود گذشــتگی متقابــل و انتخــاب گــروه) توضیــح
میدهــد .مث ـ ً
ا بــه نظــر میآیــد خــوب اســت کــه
فــردی شــجاعت داشــته باشــد و اگــر کســی شــجاع
باشــد بــه نفــع او اســت و اگــر کســی بخواهــد
ترســو باشــد ،از بیــن م ـیرود.
فصــل هفتــم در مــورد آراء آقــای شــاس اســت.
ایشــان مســیحی هســتند و دوســت دارد کــه هنــگام
تبییــن تکاملــی اخــاق ،نــگاه مســیحی اخالقــی و
بهخصــوص ،محبــت به دشــمن ،هــم از آن اســتنتاج
شــود ،خیلــی ســخت اســت .بــا ایــن نگاهــی کــه

اجمــاالً تــا االن گفتیــم شــما بایــد خودخــواه باشــید.
اگــر خیلــی ارفــاق کنیــم شــما بایــد بــه گــروه
خودتــان -کــه مســیحی هســتید -برســید .اینکــه بــه
دشــمن محبــت کنیــد صددرصــد خــاف تکامــل
زیســتی اســت .بــاز تکامــل فرهنگــی میتوانــد
کمــک کنــد .یعنــی همچنــان کــه گفتیــم ،تکامــل
فرهنگــی میتوانــد تــا حــدی مســتقل از تکامــل
زیســتی شــود و گفتیــم کــه حتــی میتوانــد بــر
تکامــل زیســتی اثــر بگــذارد .یعنــی تکامــل فرهنگی
حتــی میتوانــد بــر ژن اثــر بگــذارد(culture-
 .)gene coevolutionیعنــی انســان ایــن توانایــی
را پیــدا کــرده کــه از زنجیــر ژنهــا خــاص شــود و
حتــی ژنهــا را بــه نفــع خــودش تغییــر دهــد .اینجــا
مــا کمــی نــگاه اســامی را وارد کردیــم .از جملــه
اینکــه مــا اصـ ً
ا محبــت بــه دشــمن نداریــم .مــا در
دینمــان دســتور محبــت بــه دشــمن نداریــم ،بلکــه
دســتور دشــمنی بــا دشــمن و حداکثــر عدالــت بــا
دشــمن داریــم .پیامبــر هــم بــا دشــمنان روابــط
حســنه داشــت ،نــه روابــط محبتآمیــز .محبــت بــا
نزدیــکان اســت و نــه بــا دشــمنان.
در فصــل آخــر بیشــتر بــه بیــان رأی خودمــان
میپردازیــم .در فصــل هشــتم بیشــتر نــگاه دینــی
حکمفرماســت .تــا اینجــا بحــث ایــن اســت کــه
اخــاق بــه انتخــاب گــروه برمیگــردد .االن
شــواهد زیــادی وجــود دارد کــه دیــن در انســان
ایــن توانایــی را داشــته کــه انتخــاب گــروه را
تقویــت کنــد .انســان دو خصوصیــت دارد کــه
نســبت بــه جانــوران دیگــر او را ممتــاز میکنــد.
یکــی ایــن اســت کــه -همچنــان کــه اجمــاالً
اشــاره کــردم -میتواننــد بــا بیگانــگان ژنتیکــی
زندگــی کننــد .ایــن امــر در جانــوران دیگــر هــم
هســت ولــی تعــداد جانورانــی کــه بــا هــم زندگــی
میکننــد خیلــی خیلــی کــم اســت .انســانها بــا
اینکــه نســبت بــه هــم بیگانــه هســتند بــه صــورت
میلیونــی بــا هــم زندگــی میکننــد .ایــن امــر در
جانــوران بیســابقه اســت.
خصوصیــت بعــدی کــه در انســان هســت ،دیــن
اســت .باورهــای دینــی و اعمــال دینــی از دیــدگاه
تکاملــی کمــی غیرعــادی اســت .از دیــدگاه
تکاملــی باورهایــی انتظــار مــیرود کــه بــه بقــا
و تولیــد مثــل معمولــی مربــوط باشــد .بــاور بــه
خــدا و ایــن قســم مســائل ،باورهــای غیــر عــادی

و شــاید مهمتــر از آن ،افعــال غیــر عــادی باشــد
کــه ایــن افعــال از نظــر تکاملــی پرهزینــه()costly
هســتند و بــرای شــما هزینــه دارنــد .مثــ ً
ا بــه
شــما میگوینــد غــذا نخوریــد ،یــا در مســیحیت
بــه شــما میگوینــد تولیــد مثلتــان را محــدود
کنیــد؛ اینهــا خــاف تکامــل هســتند .شــواهد جدید
نشــان میدهنــد کــه ایــن دو مــورد بــه هــم مربــوط
هســتند .یعنــی اینکــه دیــن توانســته آدمهایــی
کــه ارتبــاط ژنتیکــی بــا هــم ندارنــد را بــه هــم
وصــل کنــد و یــک گــروه قــوی کــه میلیونهــا
نفــر بتواننــد بــا هــم زندگــی کننــد ایجــاد کنــد.
بنابرایــن االن هیــچ جامعــه بــزرگ بشــری نداریــم
مگــر آنکــه دیــن دارد .از ده هــزار ســال پیــش کــه
کشــاورزی اختــراع شــد بــه بعــد ،جوامــع انســانی
رفتــه رفتــه بزرگتــر و بزرگتــر شــدهاند.
هیــچ جامعــه انســانی نداریــم مگــر آنکــه دی ـندار
اســت .دیــن توانســته ایــن جمعهــای بیگانــه را
بــا کمــک اخــاق دور هــم جمــع کنــد .شــواهد
نشــان داده کــه باورهــا و افعــال دینــی بــه ویــژه
از کانــال اخــاق کمــک کردهانــد کــه انســانها
بتواننــد جمعــی زندگــی کننــد .بیشــتر روانشناســان
و زیستشناســانی ایــن نظریــه را مطــرح کردهانــد
بیدیــن هســتند .بیشــتر کســانی کــه در ایــن زمینــه
کار کردهانــد بــا ایــن نظــر موافــق هســتند .مــن هــم
موافــق هســتم ولــی همچنــان کــه گفتــم «خــود»
موضــوع اخــاق اســت ،نــه گــروه .فضیلتگرایــی
نظریــه قابــل دفــاع اســت ،نــه افعــال .عــده قلیلــی
از روانشناســان و زیستشناســان بودهانــد کــه
بــرای اینکــه تکامــل اخــاق را توضیــح دهنــد فــرد
را مبنــا قــرار دادهانــد .انســان بــه خاطــر تکامــل،
یــک ســری مشــکالت اخالقــی بــا خــودش دارد
و هیــچ مکانیزمــی مؤثرتــر از دیــن بــرای رفــع
کــردن ایــن مشــکالت اخالقــی انســان بــا خــودش
نیســت .کســانی کــه ایــن نظریــه را مطــرح کردهانــد
هــم اکثــرا ً بیدیــن هســتند .یعنــی مثــ ً
ا یــک
روانشــناس روی مشــکالت آدمهــا بــا خودشــان
مطالعــه کــرده و متوجــه شــده این مشــکالت ریشــه
تکاملــی دارد .ســپس بررســی کــرده کــه آیــا راهــی
بــرای حــل کــردن ایــن مشــکل داریــم یــا نــه .برای
حــل ایــن مشــکل راهــی جــز دیــن نداریــم .دیــن
بــرای اینکــه بتوانــد مشــکالت اخالقــی انســان را
حــل کنــد مکانیزمهایــی دارد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم.
الف .اهمیت بحث فلسفی درباره استنباط ع ّلی
حــوزهای کــه بنــده انتخــاب کــرده ام بحــث روششناســی
علــوم اســت .در روششناســی علــوم انســانی یکــی از
روشهــای عمــدهای کــه االن در بســیاری از رشــتههای
علمــی اســتفاده میشــود بحــث اســتنباط ع ّلــی(Causal
 )inferenceاســت .اســتنباط ع ّلــی دســتهای از روشهای
آمــاری هســتند کــه بــر اســاس دادههــای مشــاهدتی یــا
آزمایشــی ،دعــاوی و فرضیــات ع ّلــی را بررســی میکننــد؛
چــه بــه صــورت اکتشــاف الگوهــای ع ّلــی و چــه بــه
صــورت ارزیابــی دعــاوی ع ّلــی .امــروزه در روششناســی
علــوم اجتماعــی عمدت ـ ًا بــرای بحــث فلســفی بــه ســراغ
روشهــای کیفــی رفتهانــد و بحــث فلســفی در مــورد
روشهــای ک ّمــی متأســفانه خیلی مــورد توجه نبوده اســت.
روش غالــب تحقیقــات در دپارتمانهــای علــوم انســانی
و اجتماعــی مثــل رشــته هــای آمــوزش ،جامعهشناســی،

اقتصــاد ،سیاســتپژوهی و غیــره تحلیــل همبســتگی،
رگرســیونگیری ،تحلیــل مســیر و تحلیــل عاملــی اســت.
فــرض میشــود کــه مــا ایــن روشهــا را در کالس روش
تحقیــق یــاد میگیریــم و بــه کار میبندیــم .امــا دربــاره
آن بررســی فلســفی نمیکنیــم .بــه همیــن خاطــر ایــن
حــوزه انتخــاب شــد.
این کار را در چهار مرحله پیش گرفتهایم.
ب .داللت شناسی استنباط ع ّلی
یــک مرحلــه کــه در رســاله انجــام شــد بحــث
داللتشناســی( )Semanticمدلهــای ع ّلــی اســت.
پرســش اصلــی در داللتشناســی اســتنباط ع ّلــی ایــن
اســت کــه مــا چگونــه میتوانیــم یــک رابطــه بازنمایــی
بیــن مــدل ع ّلــی و موضــوع مــورد مطالعهمــان -بــه
عنــوان هــدف بازنمایــی -برقــرار کنیــم؟ ایــن پرسشــی
بــود کــه در رســاله بــه آن پرداختیــم.
معمــوالً تصــور بــر ایــن اســت کــه بایــد یــک ویژگــی

ســاختاری در ایــن مــدل وجــود داشــته باشــد و
میگوینــد روابــط ســاختاری کــه مــا در مــدل نشــان
دادیــم ،در موضــوع مــورد مطالعهمــان وجــود داشــته
اســت؛ ولــی تحقیــق مــا در رســاله نشــان داد کــه
یــک ســری کارکردهایــی از عامــل شناســا (Agent›s
 ،)functionsچــه بــه عنــوان مدلســاز و چــه بــه
عنــوان کاربــ ِر مــدل ،وجــود دارد کــه رابطــه بازنمایــی
را عامــل متعیــن میکنــد .یعنــی اگــر عامــل – چــه
مدلســاز و چــه کاربــر مــدل -ایــن کارکردهــا را نداشــته
باشــد ،اصــ ً
ا مــدل ع ّلــی ســاخته و متعیــن نمیشــود.
خیلــی از کســانی کــه در ایــن حــوزه کار میکننــد بــه
تعبیرهایــی کــه از احتمــال وجــود دارد و اینکــه احتمــال
ذهنــی را مبنــا قــرار دهنــد یــا احتمــال عینــی را ،توجــه
کردهانــد؛ ولــی ایــن توجــه بــه ایــن عنــوان نیســت کــه
ایــن کارکــردی از عامــل اســت.
ج .سه پرسش در تحقیقات آماری
مــا دو مؤلفــه دیگــر هــم در کارکردهــای عامل ،شناســایی
کردیــم کــه بســیار مهــم هســتند و کمتــر بــه آنهــا توجــه
میشــود .مهمتریــن مؤلفــه ،پرسشــی اســت کــه در
تحقیقــات ع ّلــی داریــم .اکثــرا ً پرســش پژوهشــگران در
هنگامــی کــه میخواهنــد فرضیــه خــود را مطــرح کننــد
بــه ایــن صــورت اســت کــه آیــا دادههــا و شــواهد از
فرضیــه مــا حمایــت میکنــد یــا خیــر؟ ایــن پرســش،
پرســش شــواهد اســت .ولــی بررســی مــا نشــان داد
کــه اغلــب روشهــای آمــاری موجــود بــرای مســأله
تصمیمگیــری اســت .اگــر خــاف فرضیــه مــا درســت
باشــد چــه تبعاتــی دارد و چــه تصمیمــی بایــد بگیریــم؟
در حقیقــت عامــل میتوانــد ســه پرســش مختلــف
مطــرح کنــد:
( )1اینکــه تصمیمگیــری مــن بــر اســاس دادههــا و
شــواهد بــه چــه صــورت اســت؟ معمــوالً روشهــای
متعــارف آمــاری بــه ایــن پرســش میپردازنــد و خطــای
نــوع اول یــا نــوع دوم را بررســی میکننــد و بــه ایــن
موضــوع میپردازنــد کــه مــا چگونــه میتوانیــم ایــن
خطاهــا را کــم کنیــم .در حالــی کــه پژوهشــگران معمــوالً
ِ
پرســش تصمیــم طــرح
پرســش خــود را بــه عنــوان
نمیکننــد .بــه همیــن علــت ،روشهــای متعــارف آمــاری
روش بهجایــی نخواهــد بــود.
( )2پرســش دوم ،همــان پرســش شــواهد اســت کــه آیــا
دادههــا و شــواهد از فرضیــه مــا حمایــت میکنــد یــا
خیــر؟
( )3پرســش دیگــری هــم میتوانــد مطــرح باشــد
کــه معمــوالً روشهــای اســتنباط بیــزی(Bayesian )Inferenceکــه در آمــار بــه کار مــیرود مناســب
ایــن روشهــا خواهنــد بــود -و آن هــم ایــن اســت

کــه بــاور مــن نســبت بــه ایــن فرضیــه چگونــه بایــد
تغییــر کنــد؟ آیــا دادههــای جدیــد میتوانــد بــاور مــن
بــه ایــن فرضیــه را کــم یــا زیــاد کنــد؟ بیــن پرســش
بــاور و پرســش شــواهد معمــوالً تفاوتهایــی هســت،
کــه مــا بــه آنهــا پرداختیــم .در رســاله تــاش شــد کــه
کاربردپذیــری قضــاوت آمــاری و اســتنباط آمــاری در
مدلســازی ع ّلــی تدقیــق( )Explicationشــود.
د .متافیزیک استنباط ع ّلی
مرحلــه دوم کــه در تحقیــق حاضــر بنــده میخواهــم
بــه آن بپــردازم بحــث متافیزیکــی اســت .در رســاله،
بحــث داللتشناســی در مــورد اســتنباط ع ّلــی داشــتیم.
االن پرســش مــا پرسشــی متافیزیکــی اســت .وقتــی
میگوییــم در اســتنباط ع ّلــی میخواهیــم روابــط ع ّلــی
را بررســی کنیــم ،اصـ ً
ا ایــن دعــاوی ع ّلــی کــه بررســی
میشــوند چــه هســتند؟ مقصــود پژوهشــگران چیســت؟
چــه چیــزی را میتــوان بازنمایــی کنــد؟ ایــن پرســش
یــک پرســش متافیزیکــی اســت.
در ایــن تحقیــق مــا شــش دســته نظریــه را مــورد
توجــه قــرار دادیــم .دو دســته از آنهــا علــت را بیشــتر
بــه عنــوان شــرط( )Conditionدر نظــر میگیرنــد .در
فلســفه تحلیلــی مباحثــی کــه در مــورد متافیزیـ ِ
ـک علیــت
اســت ،معمــوالً بــه گزارههــای زبانــی حــاوی دعــاوی
ع ّلــی و بــه شــرطیها( )Conditionalsمیپردازنــد.
یکــی از مهمتریــن شــرطیها ،بیــان خــاف واقــع از
شرطیهاســت ،کــه میگویــد ب اتفــاق نمیافتــد مگــر
اینکــه الــف اتفــاق افتــاده باشــد ،و خیلــی ادبیــات هــم
دربــارهاش موجــود اســت .در ایــن تحقیــق هــم بــه آن
اشــاره میکنیــم امــا نمیخواهیــم زیــاد بــه آن بپردازیــم.
یکــی از مــوارد دیگــری کــه کمتــر بــه آن توجــه میشــود
و خیلــی از مســائلی کــه مــا در علــوم اجتماعــی بــه آنهــا
میپردازیــم از ایــن دســت شرطهاســت ،شــرطهای
نــاکازم()INUS Condition

233

شرطهای ناکازم

(insufficient but non-redundant parts of a
condition which is itself unnecessary but
)sufficient for the occurrence of the effect
هســتند کــه در حقیقــت جــزء ناکافــی امــا الزم از مســیری
هســتند کــه الزم نیســتند امــا کافــی هســتند .فــرض کنیــد
یــک پدیــدهای اتفــاق میافتــد کــه ایــن پدیــده میتوانــد
از دو یــا ســه مســیر وقــوع پیــدا کنــد .هــر کــدام از ایــن
مســیرها شــرط الزم وقــوع پدیــده نیســتند و یــک مســیر
بدیــل میتوانــد بــه عنــوان ســبب بــرای وقــوع ایــن پدیــده
وجــود داشــته باشــد .حــاال اگــر جزئــی از یکــی از ایــن
مســیرها را در نظــر بگیریــم کــه ناقــص و ناکافــی باشــد
ولــی بــرای آن مســیر الزم اســت ،بــه آن شــرط (یعنــی
رویــداد الــف) نســبت بــه آن پدیــدهای مــا انتظــار داریــم،
اصطالحــ ًا شــرط نــاکازم میگوییــم؛ یعنــی شــرطی کــه
جزئــی از شــرط کافــی امــا نــاالزم اســت و خــودِ آن جــزء،
ناکافــی امــا الزم اســت .ایــن یکــی از دیدگاههایــی اســت
کــه بــه روابــط ع ّلــی کــه بــا مطالعــات آمــاری انجــام
میشــود مرتبــط اســت.
دو دســته دیگــر از نظریههــا ،نظریههــای علیــت
احتماالتــی ( )Probablistic Causationهســتند .ایــن
دیدگاه¬هــا از دهــه  1950و  1960رایــج شــد و عمــ ً
ا
در نیمههــای دهــه  90هــم افــول کــرد و چنــدان مــورد
توجــه متافیزیســینها نبــود .دســته¬ای از ایــن نظریههــا
درصــدد ارائــه یــک صورتبنــدی اصــل موضوعــه ای از
علیــت بودنــد ،مثــل کارهــای ایروینــگ گــود ()I. J. Good
و پاتریــک ســوپ ِز( )P. Suppesو دســته دیگــر نظریاتــی
بودنــد کــه ســعی میکردنــد علیــت احتماالتــی را بــا یــک
توضیــح فیزیکــی بــه عنــوان مثــال انتقــال اطالعــات بیــان
کننــد مثــل هانــس رایشــنباخ ( )H. Riechenbachو
ویزلــی َسـ ِمن ( .)W. Salmonایــن نظریــه هــا افــول پیــدا
کردهانــد ،امــا بــر مســأله مهمــی دســت میگذاشــتند و آن
هــم ایــن بــود کــه خیلــی از اوقــات ،مــا در مطالعاتمــان
در مــورد علیتــی صحبــت میکنیــم کــه فقــط یــک ارتبــاط
( )Relevanceو تناســب اســت.
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اگــر مــا رویــداد الــف را بــه عنــوان علــت ،و رویــداد ب
را بــه عنــوان اثــر و معلــول در نظــر بگیریــم ،خیلــی از
مواقــع علــت میتوانــد روی دهــد بــدون اینکــه معلــول
روی دهــد یــا علــت روی ندهــد امــا معلــول روی بدهــد.
مثــال ملمــوس ایــن قضیــه هــم ســیگار و ســرطان ریــه
اســت.
مــا بــر اســاس نتایــج مطالعــات آمــاری میگوییــم ســیگار
عامــل ســرطان ریــه اســت ،ولــی ممکــن اســت یــک فــرد
غیرســیگاری ســرطان داشــته باشــد (یعنــی فقــدان علــت
و وجــود معلــول)
و یــا فــردی ســیگاری باشــد و ســرطان نگیــرد (وجــود
علــت و فقــدان معلــول) .در اینجــا مــا بــا مســأله ارتبــاط
بیــن دو رویــداد مواجــه هســتیم که رابطــه ایــن دو رویداد
را ع ّلــی میدانیــم امــا موجبییــت وجــود نــدارد .البتــه
بــه ایــن دیــدگاه اعتراضاتــی وارد کردهانــد و میگفتنــد
میشــود بــا دیدگاههــای موجبیتــی هــم بحــث ارتبــاط
رویدادهــا را توضیــح داد .ولــی در خــود آن نظریههــا
مفاهیمــی مطــرح شــد کــه بــه در دیدگاههــای بعــدی بــه
شــکلهای دیگــر کمــک میکنــد.
دو دســته دیگــر ازنظریاتیکــه در ایــن تحقیــق بــه آن
میپردازیــم و االن بیشــتر مطــرح هســت یکــی نظریــه
ناوردایــی ( )Invarianceاســت یعنــی بیــن تعاقــب
علــت و معلــول ناوردایــی و پیوســتگی قائــل هســتند و
دیگــری نظریاتــی هســتند کــه در آنهــا علــت بــه مثابــه
مداخلــه ( )Manipulationهســتند و علــت را مداخلــه
معلــول میبیننــد .میگوینــد مــا نمیخواهیــم بگوییــم
الــف علــت ب اســت ،میخواهیــم بگوییــم تغییــرات
الــف چــه میــزان تغییــرات در ب ایجــاد میکنــد .االن
توجیــه متافیزیکــی رایــج دربــاره اســتنباط ع ّلــی همیــن
دیــدگاه مداخلــه و دســتکاری اســت.
مــا ســعی میکنیــم در ایــن تحقیــق بــا بررســی ایــن
شــش نظریــه ،مفهــوم علیتــی را کــه در اســتنباط ع ّلــی
هســت تدقیــق کنیــم.
ّ
ه .آینده تحقیق درباره فلسفه استنباط علی
مرحلــه بعــدی تحقیــق هــم بحــث از معیارهــای
متدولوژیــک اســت کــه بــا تدقیقاتــی کــه در
داللتشناســی و متافیزیــک اســتنباط ع ّلــی داشــتیم
بتوانیــم شــرایط تحقیقــات ع ّلــی را نشــان دهیــم.
مرحلــه چهــارم ایــن تحقیــق هــم ایــن اســت کــه از آنجــا
کــه هرکــدام از علــوم اجتماعــی  -مثــل جامعهشناســی،
آمــوزش یــا سیاس ـتپژوهی -اقتضائــات خاصــی را بــر
روششناســی تحمیــل میکننــد ،بتــوان بــه صــورت
جزئیتــر مباحــث را پــی گرفــت.

منطقهای پیشجدولی
در منطق ربط
دکتر اسداهلل فالحی

عضو هیأت علمی گروه منطق

بسم اهللالرحمن الرحیم
موضوعــی کــه مــن مدتــی اســت روی آن کار
میکنــم بحــث منطقهــای پیشجدولــی
( )relevance logicدر منطــق ربــط
( )Pretabularاســت .ابتــدا یــک توضیــح
دربــاره منطقهــای پیشجدولــی میدهــم.
منطقهایــی کــه در منطــق جدیــد طراحــی
میشــوند دو دســته هســتند :یــا ســمانتیک
متناهیارزشــی دارنــد و یــا ســمانتیک
متناهیارزشــی ندارنــد .طبیعت ـ ًا وقتــی ســمانتیک

متناهیارزشــی نداشــته باشــند ،ســمانتیک
نامتناهیارزشــی دارنــد.
منطــق کالســیک ،کــه امــروزه بــا عنــوان «منطــق
جدیــد» تدریــس میشــود ،منطــق دوارزشــی
اســت :هــر گــزاره یــا صــادق اســت و یــا
کاذب ،حالــت دیگــری نــدارد .ایــن منطقهــا
چــون دوارزشــی هســتند ،متناهیارزشــی
محســوب میشــوند .منطقهایــی کــه یــان
لوکاشــهویچ ،امیــل پســت و دیگــران ســاختند
منطــق سهارزشــی بــود و عــاوه بــر صــدق
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و کــذب ،حالــت نامتعیــن -یــا نــه صــادق و
نــه کاذب -را هــم شــامل میشــد .منطقــی کــه
گراهــام پریســت  -کــه تناقضبــاور اســت-
اســتفاده میکنــد منطــق سهارزشــی اســت کــه
عــاوه بــر صــدق و کــذب ،ارزش «صــدق و
کــذب بــا هــم» را هــم اضافــه میکنــد :بعضــی
گزارههــا هســتند کــه متناقضانــد .بنابرایــن مــا
ســه دســته گــزاره داریــم :صــادق فقــط ،کاذب
فقــط ،صــادق و کاذب بــا هــم .ایــن هــم نوعــی
منطــق متناهیارزشــی اســت.
ولــی خیلــی از منطقهــا نامتناهیارزشــی
هســتند .اولیــن منطــق نامتناهیارزشــی ،منطــق
شــهودگرایانه بــراور بــود کــه نامتناهیارزشــی
بــودن آن توســط گــودل کشــف شــد .او نشــان
داد کــه بــا هیــچ ســمانتیک متناهیارزشــی
نمیتــوان صحــت و تمامیــت ایــن منطــق را
اثبــات کــرد .منطــق شــهودگرایی از ریاضیــات
ِ
ریاضیــات
شــهودگرایی نشــأت گرفتــه اســت.
شــهودگرایی قائــل اســت بــه اینکــه اصــل طــرد
شــق ثالــث ( - )P or ~Pاینکــه هــر گــزاره یــا
خــودش صــادق اســت و یــا نقیــض آن -غلــط
اســت .چــرا میگوینــد ایــن اصــل درســت
نیســت؟ چــون در مبانــی ریاضیــات قائل هســتند
بــه اینکــه صــدق و اثبــات بــه یــک معناســت .مــا
در ریاضیــات چیــزی فراتــر از اثبــات بــه نــام
صــدق نداریــم .ســاختارهای ریاضــی چیــزی
اســت کــه مــا آنهــا را میســازیم .بنابرایــن صــدق
در ریاضیــات بــه معنــای اثبــات اســت .خیلــی
از گزارههــای ریاضــی هســتند کــه نــه صــادق
هســتند و نــه کاذب؛ یعنــی نــه اثباتشــدهاند
و نــه ابطالشــده .بنابرایــن ،شــهودگرایان اصــل
طــرد شــق ثالــث را بــه راحتــی کنــار میگذارند.
منطــق لوکاش ـهویچ هــم اصــل طــرد شــق ثالــث
را قبــول نمیکنــد امــا ایــن منطــق برخــاف
منطــق لوکاشــهویچ ،نامتناهیارزشــی اســت.
یــک دســته از منطقهــا در میــان منطقهــای
نامتناهیارزشــی هســتند کــه قویتریــن
منطقهــای نامتناهیارزشــی هســتند و اگــر یــک
اصــل موضــوع بــه ایــن منطقهــا اضافــه کنیــم

سیســتمی بــه دســت میآیــد کــه متناهیارزشــی
میشــود .نمونــه خیلــی معــروف آن ،منطــق
موجهــات  S5اســت کــه نشــانداده شــده اســت
کــه قویتریــن منطــق نامتناهیارزشــی در
منطــق موجهــات اســت و اگــر از ایــن بیشــتر
پیــش برویــم وارد منطقهــای متناهیارزشــی
میشــویم .بــه ایــن دلیــل کــه ایــن منطقهــا
جــدولارزش متناهــی ندارنــد ،اســم اینهــا را
«پیشجدولــی» گذاشــتهاند .اهمیــت اینهــا در
ایــن اســت کــه در مــرز متناهــی و نامتناهــی قرار
دارنــد؛ از همــۀ نامتناهیهــا قویتــر هســتند

ســاختارهای ریاضــی چیــزی اســت کــه مــا آنهــا
را میســازیم .بنابرایــن صــدق در ریاضیــات
بــه معنــای اثبــات اســت .خیلــی از گزارههــای
ریاضــی هســتند کــه نــه صــادق هســتند و نــه
کاذب؛ یعنــی نــه اثباتشــدهاند و نــه ابطالشــده.
بنابرایــن ،شــهودگرایان اصــل طــرد شــق ثالــث را
بــه راحتــی کنــار میگذارنــد .منطــق لوکاش ـهویچ
هــم اصــل طــرد شــق ثالــث را قبــول نمیکنــد
امــا ایــن منطــق برخــاف منطــق لوکاشــهویچ،
نامتناهیارزشــی اســت.

و از همــه متناهیهــا ضعیفتــر .چــون لــب
مــرز هســتند اهمیــت ویــژهای در منطــق پیــدا
میکننــد.
در منطقهــای غیرربــط ،منطقهــای پیشجدولــی
زیــادی کشــف شــده اســت .بعضــی منطقهــا
بینهایــت منطــق پیشجدولــی بــاالی ســر خــود
دارنــد ،برخــی هــم ماننــد منطــق شــهودگرایی
فقــط ســه منطــق پیشجدولــی دارنــد ،و
منطــق موجهــات  S4نیــز فقــط پنــج منطــق
پیشجدولــی دارد.
در منطــق ربــط تــا ســال  1970اصــ ً
ا منطــق
پیشجدولــی کشــف نشــده بــود .مایــکل

دان در  1970بــرای اولیــن بــار یــک منطــق
پیشجدولــی بــه نــام  R-Mingleکشــف
کــرد.
تــا ســال  2008در منطــق ربــط هیــچ کار جدیدی
در ایــن زمینــه انجــام نشــد .تــا اینکــه کازیمیــش
ســویریدویچ اثبــات کــرد کــه منطــق ربــط  Rدر
واقــع نامتناهــی منطــق پیشجدولــی بــاالی ســر
خــود دارد .ایــن بــدان معناســت کــه ایــن منطــق،
منطــق پیچیــدهای اســت .بــر خــاف منطقهــای
ســاده یــا متناهیارزشــی یــا منطقهایــی کــه
تعــدادی متناهــی منطــق پیشجدولــی باالتــر از
خــود دارنــد ،منطــق ربــط  Rبــه قــدری پیچیــده
اســت کــه بینهایــت پیشجدولــی بــاالی ســر
خــود دارد.

در ســال  2012دو نفــر بــه نامهــای Galminas
و  Merschنشــان دادنــد کــه یــک منطــق
پیشجدولــی باالتــر از منطــق ربــط  KRوجــود
دارد.
منطــق  KRمنطــق میانــهای اســت بیــن منطــق
ربــط و منطــق کالســیک کــه برخــی از نواقــص
منطــق ربــط را نــدارد و از یــک ســری جهــات،
شــهودیتر اســت .مث ـ ً
ا در منطــق ربــط ،قیــاس
اســتثنایی منفصــل زیــر را قبــول ندارنــد :اینکــه
 Pیــا  Qرا همــراه نقیــض  Pداریــم و نتیجــه
میگیریــم  .Qیعنــی از نقیــض مقــدم فصلــی
طــرف دیگــر فصــل را نتیجــه میگیریــم .ایــن
قیــاس اســتثنایی را «قیــاس فصلــی» مینامنــد .در
منطــق ربــط قیــاس فصلــی را قبــول نمیکننــد و
میگوینــد ایــن قاعــده ،اشــتباه اســت .خیلــی از
اشــکاالتی هــم کــه بــه منطــق ربــط شــده اســت
بــه دلیــل طــرد ایــن قاعــده اســت .در منطــق
 KRکــه یــک منطــق میانــه اســت قاعــده قیــاس
فصلــی پذیرفتــه میشــود و یــک منطــق حــد
وســطی ســاخته میشــود.
در مــورد پیشجدولیهایــی کــه باالتــر از KR

هســتند تــا ســال  2012هیــچ تحقیقــی انجــام
نشــده بــود .اولیــن تحقیــق ،چنــان کــه گفتیــم،
مربــوط بــه ایــن ســال بــود کــه گالمینــاس و
مــرش یــک منطــق پیشجدولــی باالتــر از KR
پیــدا کردنــد و در مقالـهای در Studia Logica
منتشــر کردنــد .دومیــن منطــق پیشجدولــی در
اثــری از بنــده معرفــی شــد کــه در ســال 2017
در همــان نشــریه  Studia Logicaپذیــرش
گرفــت و منتشــر شــد.

اکنــون مهمتریــن هــدف ایــن اســت کــه بتوانیــم
تعــداد منطقهــای پیشجدولــی باالتــر از KR
را پیــدا کنیــم و نشــان دهیــم کــه آیــا ایــن تعــداد
متناهــی اســت یــا بینهایــت .و اگــر ایــن تعــداد
متناهــی اســت ،آن منطقهــای پیشجدولــی
کدامهــا هســتند .نشــان دادن متناهــی یــا
نامتناهــی بــودن ایــن تعــداد کاری دشــوار اســت.
فعــ ً
ا مــا در آغــاز راهیــم .تــا کنــون دو مــورد
کشــف شــده و تــاش میکنیــم تــا منطقهــای
دیگــری را هــم کشــف کنیــم .بــه نظــر مــن
چنــدش مــورد دیگــر هــم قابــل اثبــات اســت که
در تــاش بــرای اثبــات آنهــا هســتم .ایــن یکــی
از کارهــای مــن در ایــن قســمت اســت.
کار دیگــری کــه در ایــن زمینــه میکنــم مربــوط
اســت بــه اینکــه ایــن دو مقال ـهای کــه تاکنــون
اثبــات و منتشــر شــدهاند هــر دو ســمانتیکی
بودهانــد؛ یعنــی از ســمانتیک جهانهــای
ممکــن و جهانهــای غیرممکــن بــرای ســاخت
ایــن منطقهــا اســتفاده کردهانــد .ولــی تــا
کنــون معــادل اصــل موضوعی اینهــا را نداشــتیم.
اینکــه نشــان دهیــم اصــول موضوعــۀ دو منطــق
پیشجدولــی کشــف شــدۀ بــاالی  KRچــه
هســتند تــا کنــون صــورت نگرفتــه بــود .مــن
نظامهایــی اصــل موضوعــی بــرای ایــن دو
ت آوردهام
منطقــی کــه کشفشــدهاند بــه دســ 
و در حــال کار روی آن هســتم تــا آمــاده چــاپ
شــود .ایــن هــم دومیــن بخــش کار بنــده اســت.
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مراسم هفته پژوهش
آئین رومنایی از آخرین اثر
استاد غالمحسین ابراهیمی دینانی

اختیار در ضرورت هستی

دکتر سید حمید طالب زاده

استاد سید مصطفی محقق داماد

دکتر محمد جواد اسماعیلی

خانم دکتر شمس الملوک مصطفوی
دکتر شهین اعوانی

آقای مجید حمیدزاده

استاد عبدالحسین خسروپناه

معرفی و نقد کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش
حکمت در آثار استاد دینانی

معرفی و نقد کتاب از محسوس تا معقول
معرفی و نقد کتاب من و جز من

معرفی و نقد کتاب فراز و فرود فکر فلسفی

معرفی و نقد کتاب اختیار در ضرورت هستی
بررسی اجمالی آثار استاد دینانی

کتاب «اختیار در ضرورت هستی» با رویکرد مسأله تاریخی و بنیادین جبر و اختیار ،به رشته تحریر درآمده است.استاد
دینانی در کتاب اختیار در ضرورت هستی معتقد است که بدون اختیار ،نمی توان به کمال انسانی رسید اما قبل از آن
باید بدانیم که اختیار چیست؛ انسان به کمال می خواهد برسد زیرا غایت اندیش است اما غایت اندیشی جز در سایه
آگاهی و اختیار تحقق نمی پذیرد .این کتاب مفصل بیش از چهارصد صفحه ای کوشش می کند تا به زوایای مختلف
مسأله جبر و اختیار از دید دقیق فلسفی نگاه کند و سعی در حل آن دارد.

معرفی و نقد کتاب

پرسش از هستی
یا هستی پرسش
دکتر سید حمید طالب زاده

مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران

خانــم دکتــر اعوانــی :بســم اهلل الرحمــن
الرحیــم و بــه نســتعین .خدمــت ســروران عزیــز
و مهمانــان گرامــی ،مخصوصــ ًا اســاتید محتــرم
کــه امــروز بــه مــا افتخــار دادنــد تــا جنــاب
اســتاد دکتــر دینانــی را ارج بنهیــم ،خــوش آمــد
میگویــم .ایشــان در ســالهای اخیــر هفــت
کتــاب را در ایــن مؤسســه نوشــتند و مــا آنهــا
را منتشــر کردیــم .امــروز بــه مناســبت هفتــه
پژوهــش برنامــهای بــرای معرفــی پنــج اثــر از
هفــت اثــر ایشــان تــدارک دیــده شــده اســت.
آخریــن کتــاب ایشــان کــه امــروز از آن رونمایــی
میشــود و آخریــن برنامــه امــروز ماســت،

کتــاب اختیــار در ضــرورت هســتی اســت.
خدمــت جنــاب آقــای دکتــر طالــب زاده خــوش
آمــد میگویــم .بــا وجــود اینکــه ایشــان در هفتــه
پژوهــش مثــل همــه پژوهشــگران و فرهیختــگان
کارهــای مختلــف دارنــد ،زحمــت کشــیدند و
ایــن منــت را بــر مــا گذاشــتند و دعــوت مؤسســه
را بــرای معرفــی کتــاب پرســش از هســتی یــا
هســتی پرســش جنــاب اســتاد دینانــی پذیرفتنــد.
تقریبــ ًا ســه هفتــه پیــش در اینجــا در جلســهای
کــه بــرای معرفــی آخریــن کتــاب جنــاب آقــای
دکتــر طالــب زاده بــود خدمــت ایشــان بودیــم
کــه جلســه بســیار علمــی و خــوب بــود و
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گفتگــوی خوبــی در گرفــت .همــه از آن جلســه
راضــی بودنــد .آخریــن کتابــی کــه در آن جلســه
راجــع بــه آن بحــث شــد گفتگــوی میــان هــگل
و فیلســوفان اســامی اســت .در آن جلســه
ایشــان هــم بــه معرفــی کتــاب پرداختنــد و هــم
بــه پرســش پژوهشــگران پاســخ دادنــد .مــن فکر
میکنــم ایــن اولیــن بــار اســت کــه چنیــن کتابــی
بــه صــورت گفتگــو بیــن هــگل و فیلســوفان
اســامی معاصــر تألیــف شــده اســت .اینــک
از آقــای دکتــر طالــب زاده خواهــش میکنــم
مطلــب معرفــی کتابشــان را بــرای مــدت نیــم
ســاعت بیــان بفرماینــد.
دکتــر طالبزاده:بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.
الحمــدهلل رب العالمیــن و بــه نســتعین .بــرای
بنــده توفیــق بزرگــی اســت کــه بــه پــاس حــدود
ســی ســال شــاگردی و خوشــهچینی از شــجره
طیبــه دانــش و تفکــر یــک اســتاد بــزرگ،
یعنــی جنــاب اســتاد دکتــر ابراهیمــی دینانــی،
بتوانــم در چنیــن محفــل فکــر و اندیش ـهای بــا
حضــور فرهیختــگان و اهــل نظــر شــرکت کنــم
و چنــد جمل ـهای را دربــاره یــک اثــر برجســته
از نوشــتههای ایشــان مطــرح کنــم .اســتاد
دکتــر ابراهیمــی دینانــی یــک فیلســوف اســامی
معاصــر هســتند .دلیــل اینکــه بــر معاصــرت
ایشــان تأکیــد میکنــم ایــن اســت کــه ایشــان
بــه معنــی واقعــی کلمــه عمــر خــود را وقــف
اندیشــیدن کردهانــد ،بــا بســیاری از مســائل
فلســفی مواجــه شــدهاند و آنهــا را بــه بهتریــن
شــکل تقریــر فرمودهانــد.
کتــاب پرســش از هســتی یــا هســتی پرســش در
حجمــی بالــغ بــر  450صفحــه بــه چــاپ رســیده
و مشــتمل بــر چهــارده فصــل اســت .مــن ایــن
فصــول را بــه ســرعت قرائــت میکنــم تــا بــا
فضــای ایــن کتاب آشــنا شــوید :اندیشــه هســتی
یــا هســتی اندیشــه؛ معنــی چیســت و چگونــه
میتــوان بــه آن رســید؛ اختیــار چیســت و اراده
کــدام اســت؛ ذهــن و جهــان یــا جهــان و ذهــن؛
از علــم بــه عمــل آمــدن یــا از عمــل بــه علــم
رفتــن؛ ضــرورت چیســت؛ امــکان کــدام اســت؛
آیــا بــدون عقــل میتــوان بــه معنــی نقــل و
محتــوای آن رســید؛ تصــور و تصدیــق یــا فقــط
تصدیــق؛ کلمــه و جملــه ،تصــور و تصدیــق؛

نــور و صــدا؛ دیــدن و شــنیدن؛ علــت غایــی
چیســت و غایتمنــدی کــدام اســت؛ نــه تشــبیه
صــرف و نــه تنزیــه محــض؛ طبیعــت و تاریخ؛ و
حقیقــت ،خوبــی ،خــدا .اینهــا عناویــن فصولــی
هســتند کــه مجموعـهای از تأمــات و تفکــرات
ایشــان را در ایــن کتــاب منعکــس میکننــد.
وقتــی بــه آثــار گذشــته ایشــان مثــل قواعــد
کلــی در فلســفه اســامی ،وجــود رابــط و
مســتقل ،شــعاع اندیشــه و شــهود در اندیشــه
ســهروردی ،ماجــرای فکــر فلســفی ،دفتــر عقــل
و آیــات عشــق و امثــال اینهــا مراجعــه میکنیــم،
بــا فیلســوفی برخاســته از ســنت فکــری اســامی
کــه در واقــع وارث اندیشــههای فیلســوفان
بــزرگ ،عارفــان ،متکلمــان و اندیشــمندان
اســامی اســت مواجــه میشــویم کــه در ایــن
کتابهــا عناویــن و مفاهیــم فلســفه اســامی،
اندیشــه اســامی و عرفــان اســامی را بــا
شــیوهای بدیــع ،جدیــد و از منظــری متفــاوت
مــورد بحــث قــرار میدهنــد ،بــه نحــوی کــه
هــر کــدام افــق تــازهای را پیــش روی خواننــده
میگشــایند .ایــن کتابهــا فضــای بســیار
معطــری از اندیشــه اســامی را بــرای خوانندگان
و عالقمنــدان بــه فلســفه و اهــل نظــر فراهــم
میکننــد .امــا مــا بعــد از ایــن دوره از آثــار
ـم لــه ،بــا آثــار تــازهای مواجــه میشــویم
معظـ ً
کــه فضــای ایــن آثــار از آثــار قبلــی متفــاوت
اســت .اســتاد در ایــن کتابهــا تأمــات
دیگــری را مطــرح کردهانــد کــه بــا زمینههــای
ســابق تفــاوت دارد .در ایــن کتابهــا کــه
یکــی از آنهــا همیــن کتــاب پرســش از هســتی و
هســتی پرســش اســت ،مــا بــا فیلســوف اســامی
معاصــری مواجــه هســتیم کــه از منظــر اندیشــه
اســامی ،بــی مقدمــه ،مســتقیم ًا و بــا شــجاعت
دربــاره انبوهــی از مفاهیــم و عناوینــی کــه در
اندیشــه مــدرن مطــرح اســت مواجــه میشــود
و میکوشــد دربــاره آنهــا بیاندیشــد و آراء و
افــکار خــودش را دربــاره آنهــا بیــان کنــد .در
ایــن کتــاب تقریبـ ًا  50عنــوان از عناوین اندیشــه
مــدرن بــه تفاریــق مطــرح شــده اســت .البتــه
نــه بــه ایــن معنــی کــه ایشــان مســائل را یکــی
یکــی مطــرح کــرده باشــند و بــه آنهــا رســیدگی
کــرده باشــند ،بلکــه ایــن مفاهیــم و عناویــن در

جــای جــای ایــن اثــر پخــش شــده اســت .مــن
بــه برخــی از ایــن عناویــن اشــاره میکنــم:
اتحــاد اندیشــه و هســتی؛ هســتی و معن ـیداری؛
جهانهــای ممکــن؛ نومینالیســم؛ مــرگ مؤلــف؛
مثلــث ذهــن ،زبــان و جهــان؛ هرمنوتیــک؛ عقــل
و تاریــخ؛ حقیقــت و افســون؛ اندیشــه و بــاور؛
ظهــور هســتی در زبــان؛ اندیشــه و آزادی؛ تــرس
آگاهــی و اضطــراب؛ نــور و بصــر؛ تصویــر،
ســینما؛ زیبایــی و واالیــی و غایتمنــدی؛
زمــان ،اکنــون؛ تاریــخ ،اکنــون و ماننــد اینهــا.
اســتاد بــا آن تضلعــی کــه بــه اندیشــه اســامی
داشــته و دارنــد بــه ایــن مطالــب و عناویــن
فکــر کردهانــد ،دربــاره آنهــا نوشــته و ســخن
گفتهانــد .همچنیــن ایشــان بــه بعضــی از آنهــا
رســیدگی کردهانــد.
مــن بــه عنــوان یــک دانشــجوی فلســفه و
دانشــجوی ایشــان ،در ایــن فرصــت کوتاهــی که
در اختیــار بنــده اســت ســعی میکنــم بــه برخــی
از فقــرات گفتــار و بیــان ایشــان اشــاره کنــم و
دغدغــه خــودم را بــه عنــوان یــک دانشــجوی
فلســفه در نســبت بــا فرمایشــات و ســخنان
ایشــان بیــان کنــم .مــن ابتــدا از فقــره «اندیشــه
و هســتی» شــروع میکنــم .ایشــان میفرماینــد
کــه اندیشــه بــا هســتی چــه نســبتی دارد؟ آیــا
اندیشــه بــر هســتی مقــدم اســت یــا هســتی بــر
اندیشــه مقــدم اســت؟ بعــد توضیــح میدهنــد
و تقــدم هیــچ یــک بــر دیگــری را نمیپذیرنــد.
ایشــان میفرماینــد« :اســتحکام و متانــت ســخن
هســتی بــا اســتحکام و متانــت بیــان اندیشــه در
تعــارض قــرار میگیــرد و بیــرون آمــدن از ایــن
تعــارض بــا مشــکل مواجــه میشــود .تنهــا راه
بیــرون آمــدن از ایــن تعــارض ایــن اســت کــه
گفتــه شــود هســتی و اندیشــه دوگانگــی ندارنــد
و بــه حکــم وحــدت و یگانگــی بــا یکدیگــر
تعــارض نیــز نخواهنــد داشــت» .اینکــه اســتاد
میفرماینــد اندیشــه و هســتی یکــی اســت،
یــک بیــان حیرتانگیــز اســت .اتحــادی میــان
اندیشــه و هســتی هســت و دوگانگــی میــان ایــن
دو بایــد مرتفــع گــردد .ایــن بیــان از جانــب یــک
فیلســوف اســامی خیلــی مهــم اســت .اگــر مــا
بــا تاریــخ اندیشــه و فیلســوفان اســامی آشــنا
باشــیم ،متوجــه میشــویم کــه ایــن جملــه

چقــدر مهــم اســت .ایشــان چنیــن حکمــی
دادهانــد :وحــدت اندیشــه و هســتی .امــا بــرای
مــن بــه عنــوان یــک دانشــجوی فلســفه کــه
ایــن کتــاب را مطالعــه میکنــم ایــن پرســش
پیــش میآیــد کــه ایــن مطلــب مطلبــی نیســت
کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ فلســفه از
زبــان یــک فیلســوف بیــان شــده باشــد .ابتــدا
پارمنیــدس بــه چنیــن مطلبــی اشــاره کــرد و
گفــت هســتی و اندیشــه یــک چیــز هســتند و
هرگــز از هــم جــدا نمیشــوند .تاریــخ رقــم
خــورد .اندیشــه بــه هــگل رســید و هــگل بیــان
کــرد کــه اندیشــه و هســتی یــک چیزنــد و
هرگــز از هــم جــدا نمیشــوند .بــاز هــم فلســفه
ادامــه پیــدا کــرد و بــه هایدگــر رســید .هایدگــر
گفــت کــه هســتی و اندیشــه یــک چیــز هســتند
و اندیشــه ،اندیشــه هســتی اســت و اندیشــه
از هســتی جدایــی نــدارد .امــا ایــن اندیشــهها
و ایــن افــکار و بیانــات و بیاناتــی نظیــر اینهــا
کــه از فیلســوفان مختلــف بیــان شــده اســت ،هر
کــدام در یــک فضایــی از اندیشــه و در یــک
رویکــردی نســبت بــه هســتی و اندیشــه بیــان
شــده کــه گاهــی از زمیــن تــا آســمان بــا هــم
فاصلــه دارد .وقتــی کــه از زبــان یــک فیلســوف
معاصــر اســامی چنیــن مطلبــی مجــددا ً بحــث
میشــود ،بــرای یــک دانشــجوی فلســفه ایــن
دغدغــه مطــرح میشــود کــه ایــن ســخن در
کجــای تاریــخ فلســفه اســت؟ ایــن ســخن چــه
نســبتی بــا پارمنیــدس ،هــگل ،هایدگــر ،ابــن
ســینا ،مالصــدرا و شــیخ اشــراق دارد؟ ایــن
ســخن در کجــای تاریــخ فلســفه اســامی از
زبــان یــک فیلســوف اســامی مطــرح میشــود؟
اگــر مــا ایــن جایــگاه را درســت نشناســیم و
متوجــه نشــویم ،قطع ـ ًا نمیفهمیــم کــه مقصــود
اســتاد چیســت و دربــاره کــدام اندیشــه و کــدام
هســتی ســخن میگوینــد و ایــن وجــود کــدام
وجــود اســت؟
از کانــت بــه بعــد وجــود چیــز دیگــری اســت.
مقصــود کانــت از وجــود ،منشــأیت آثــار
نیســت ،بلکــه مقصــود او وضــعpositing ،
و  positاســت .وقتــی کانــت میگویــد ایــن
امــر ،وجــود اســت ،یعنــی ســوژه ایــن امــر را در
برابــر خــودش وضــع میکنــد و ایــن غیــر از
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منشــأیت آثــار بــه عنــوان یــک حقیقــت وجــود
اســت؛ ماننــد آن چیــزی کــه مثــ ً
ا در فلســفه
اســامی مطــرح اســت .مــا از اســتاد میپرســیم
نظرشــان چیســت و وحــدت اندیشــه و هســتی
چــه جایگاهــی در تاریــخ اندیشــه دارد؟ ایــن
حقــی اســت کــه یــک پرسشــگر فلســفه دارد
کــه بپرســد .ایشــان دربــاره اندیشــه و بــاور
بحــث بســیار مهمــی کردهانــد .همانطــور کــه
عــرض کــردم ،اســتاد در ایــن کتــاب و برخــی
از کتابهــای اخیــر خودشــان بــا انبوهــی از
مفاهیــم مــدرن مواجــه شــدهاند و دربــاره آنهــا
فکــر و بحــث کردهانــد و پرداختــن بــه آنهــا
را بســیار ضــروری دیدهانــد .فضایــی کــه در
ایــن کتابهــا هســت بــا فضــای کتــاب شــعاع
اندیشــه و شــهود یــا کتــاب وجــود رابــط و
مســتقل و کتابهــای دیگــر اســتاد متفــاوت
اســت.
ایشــان در صفحــه  17میفرماینــد «:واقعیــت
همیشــه واقعیــت اســت .ولــی مــادام کــه انســان بــه
آن نــگاه نکنــد ،خــودش را آشــکار نمیســازد».
بنابرایــن نــگاه کــردن بــه واقعیــت بــرای انســان
بیــش از خــود واقعیــت اهمیــت دارد .زیــرا مــادام
کــه واقعیــت زیــر نــگاه انســان قــرار نگیــرد ،ظاهــر
نمیشــود و مــادام کــه واقعیــت ظهــور پیــدا نکنــد،
منشــأ اثــر واقعــی نخواهــد بــود» .اینهــا جمــات
درخشــانی هســتند .امــا بــرای مــن بــه عنــوان یــک
دانشــجوی فلســفه ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه
محصــول ایــن نــگاه چیســت؟ آیــا محصــول آن
نگاهــی اســت کــه ســهروردی میگویــد؟ آیــا
نگاهــی اســت کــه جــرج بارکلــی گفتــه اســت؟
مدخــل ایدهآلیــزم بارکلــی ،کتــاب بســیار مهــم
او دربــاره رؤیــت و نــگاه اســت و بــا آن کتــاب
اســت کــه انســان متوجــه میشــود کــه بارکلــی چــه
میگویــد ،بــه کــدام ســمت مــیرود و ایــن نــگاه
چقــدر بــرای او مهــم اســت .آیــا نگاهــی اســت کــه
ســارتر میگویــد؟ ســارتر میگویــد «زیــر نــگاه»
و از جهنــم نــگاه صحبــت میکنــد.
اینکــه چگونــه اشــیاء و غیــر
اشــیاء در جهنــم نــگاه از
بیــن میرونــد .ایــن
کــدام نــگاه اســت کــه
آن طــور کــه مــورد

نظــر اســتاد اســت منشــأ ظهــور اشــیاء میشــود؟
ایــن نــگاه بــا آنچــه کــه نیچــه از آن بــه پرســپکتیو
و چشــمانداز تعبیــر کــرده و گفتــه «بــا نــگاه
ســوژه اســت کــه اشــیاء ،اشــیاء میشــوند»
و بــا آنچــه کــه میشــل فوکــو میگویــد چــه
ربطــی دارد؟ ایــن کــدام نــگاه اســت کــه چنیــن
آشــکارگی را ســبب میشــود؟ یــک دانشــجوی
فلســفه مایــل اســت کــه اســتاد در ایــن مطالــب
اظهــار نظــر کننــد و نســبت ایــن اندیشــه را بــا
آنچــه کــه در دوره مــدرن و در دوره گذشــته و
فیلســوفان اســامی مطــرح شــده اســت بیــان کننــد.
ایشــان در صفحــه  ،195در فصــل ضــرورت و
امــکان میفرماینــد« :وقتــی گفتــه میشــود
امــکان از معقــوالت ثانیــه شــناخته میشــود،
نبایــد چنیــن پنداشــت کــه مرتبــه معنــی امــکان
در عالــم ادراک نســبت بــه معانــی دیگــر پســت
و فرومایــه بــوده و در صــف نعــال قــرار گرفتــه
اســت .زیــرا معقــو ِل ثانــی بــود ِن معنــیِ امــکان
فقــط بــه ایــن لحــاظ اســت کــه اگــر ادراک
از حــس آغــاز شــود و بــه معقــول اول ،یعنــی
ماهیــت امــر محســوس ،برســد معنــی امــکان
همــان معقــول ثانــی خواهــد بــود .امــا اگــر ادراک
انســان از عقــل آغــاز شــود ،معنــی امــکان بــه
جــای اینکــه معقــول ثانــی باشــد در درجــه اول
قــرار میگیــرد و معقــول اول میشــود» .ایــن
جمــات خیلــی درخشــان و مهیــج هســتند .بــه
خاطــر اینکــه در تاریــخ فلســفه اســامی ،هیــچ
وقــت «امــکان» در نــزد فیلســوفان اســامی -ایــن
گونــه کــه ایشــان میفرماینــد -مهــم نبــوده
اســت .مگــر ابــن ســینا چقــدر بــه امــکان اهمیــت
میدهــد؟ ممکــن ،موجــود بیچــاره ،ضعیــف و
فقیــر اســت کــه اســتحقاق عــدم دارد .یعنــی
ذاتــش مســتحق عــدم اســت.
جملــه جالــب دیگــر اســتاد دینانــی ایــن اســت
کــه میفرماینــد« :امــکان در عیــن اینکــه
دروازه آزادی و بــاب انفتــاح و دگرگونــی
بــرای همــه امــور عالــم اســت ،در امــکان
بــودن خــود بــه ضــرور امــکان اســت» .یعنــی
امــکان ذیــل ضــرورت قــرار میگیــرد .امــکان،
امــکان بودنــش را از دســت نمیدهــد .امــکان
همیشــه و بــه طــور ضــروری امــکان اســت و
هرگــز نمیپذیــرد کــه باالمــکان امــکان باشــد،

بلکــه بــه ضــرور امــکان اســت .مــن وقتــی ایــن
قســمتهای کتــاب را میخوانــم ،بــا خــود
میگویــم یــک فیلســوف اســامی بــه اینهمــه
از اهمیــت امــکان رســیده و امــکان تــا ایــن
حــد مهــم اســت کــه آن را از صــف نعــال
درآوردنــد .امــا بــاز امــکان ،ضــروری شــد
و ذیــل ضــرورت قــرار گرفــت .ایــن ســخن
اســتاد دینانــی کــه «امــکان در صــدر امــور
اســت و نــه در صــف نعــال» ماننــد ایــن اســت
کــه آدم کانــت میخوانــد .ضــرورت ذیــل
امــکان و از شــئون امــکان اســت .تــا امــکان
نباشــد ،ضــرورت چیســت؟ اص ـ ً
ا امــکان هــم
از شــئون امــکان اســت .کانــت میگویــد یــک
امــکان ،فــوق امکانهــا اســت و بعــد امــکان
فلســفی و امــکان بــه معنــای ســلب ضرورتیــن،
ذیــل آن امــکان اســت .خــود ضــرورت ذیــل
امــکان اســت و وجــود نیــز ذیــل امــکان اســت.
همــه چیــز ذیــل امــکان اســت .مــن از اســتاد
میپرســم کــه باألخــره امــکان ذیــل ضــرورت
اســت یــا ضــرورت ذیــل امــکان؟ تکلیــف مــا
بــا ایــن معــارف متعالــی چیســت؟ مواجــه شــدن
بــا کانــت آســان نیســت .کانــت دوره مــدرن را
رقــم زده اســت و مــا در جهــان کانتــی بــه ســر
میبریــم .کانــت یــک فیلســوف در حجــره
نیســت کــه االن مــا بــا او تســویه حســاب کنیــم.
کانــت معمــار عالــم مــدرن اســت و همــه مــا
االن در فضــای کانــت زندگــی میکنیــم .پــس
مــا بایــد قــدری بیاندیشــیم و تکلیــف خــود را
بــا ایــن افــراد روشــن کنیــم.
اســتاد دینانــی در صفحــه  286کتــاب خــود
میفرماینــد« :نســبت میــان هســتی و زبــان ،در
واقــع همــان نســبتی اســت کــه معلــوم و علــم
تحقــق دارد .هســتی در زبــان ظاهــر میشــود
ولــی زبــان نیــز وابســته بــه هســتی اســت.
وقتــی میگوییــم هســتی در زبــان ظاهــر
میشــود ،منظــور ایــن نیســت کــه زبــان در
بیــرون از هســتی قــرار گرفتــه و هســتی در آن
ظاهــر میشــود .بلکــه منظــور ایــن اســت کــه
هســتی در چهــره زبــان تجلــی میکنــد و از
خــود ســخن میگویــد» .اینکــه خــود هســتی
از هســتی ســخن میگویــد مهیــج اســت.
پرداختــن بــه تــک تــک مباحثــی کــه اســتاد بــه

آنهــا پرداختــه ،بســیار وقتگیــر اســت.
ایشــان در مــورد تاریــخ میگوینــد« :عقــل
تاریخــی اســت» .ســؤال اینجاســت کــه تــا بــه
حــال کــدام فیلســوف اســامی دیگــر چنیــن
ســخنی را بیــان کــرده و یــا حتــی بــه تاریــخ
فکــر کــرده اســت؟ در نــزد فیلســوفان اســامی
همــه امــور در ظــرف ســرمد اســت .حقیقــت
هســتی ،ذات الهــی اســت .انســان بایــد نظــام
معقــوالت را آنطــور کــه در ذات الهــی اســت
دریافــت کنــد و بــا آن مطابقــت دهــد .آن
کــه تاریخــی نیســت ،امــری جاودانــه اســت.
امــا دکتــر دینانــی بــه عنــوان یــک فیلســوف
اســامی معاصــر میفرماینــد عقــل تاریخــی
اســت و هســتی هــم بــا زبــان یکــی اســت.
اص ـ ً
ا هســتی در زبــان ظاهــر میشــود؛ امــا نــه
اینکــه زبــان دربــاره هســتی حــرف بزنــد .بلکــه
زبــان در هســتی از خــودش حــرف میزنــد .مــا
بــه عنــوان یــک شــاگرد ایــن دغدغــه را داریــم
کــه بدانیــم ایــن ســخنان را در کجــای تاریــخ
فلســفه اســامی و در کجــای تاریــخ مــدرن
بایــد بفهمیــم؟ جایــگاه ایــن ســخنان بســیار
شــگفت کجاســت؟ یــک فیلســوف اســامی
معاصــر چگونــه در نســبت بــا ســنت فلســفه
اســامی ایــن ســخنان را تبییــن میکنــد؟ ممکــن
اســت گفتــه شــود ایــن ســخنان را عارفــان هــم
گفتهانــد .ولــی مــا ایــن ســخنان را در اینجــا
از زبــان یــک فیلســوف میشــنویم ،نــه یــک
عــارف .اگــر اســتاد میگفتنــد مــن بــه منزلــه
یــک عــارف ماننــد محــی الدیــن عربــی ایــن
ســخنان را بیــان میکنــم ،ایــن بحــث دیگــری
اســت .امــا ایشــان همــه ایــن ســخنان را از افــق
فیلســوفان اســامی ،اندیشــه اســامی و ســنت
فلســفه اســامی بیــان میفرماینــد .بنابرایــن
مــا بــه عنــوان یــک شــاگرد هنگامــی کــه ایــن
کتــاب را میخوانیــم ،بــه هیجــان میآییــم
و عالقمنــد هســتیم کــه اســتادمان ایــن ابعــاد
بســیار دقیــق و دشــوار مطلــب را در نســبت بــا
اندیشــه مــدرن و ســنت فلســفه اســامی بیشــتر
تبییــن کننــد .بــا آرزوی طــول عمــر بــرای اســتاد
دینانــی .متشــکرم
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بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .ایــن چندمیــن بــاری
اســت کــه مــن دربــاره دوســتم صحبــت میکنــم،
امــا هیــچ وقــت ســخنی تکــراری را بیــان نکــردم.
اســتاد دینانــی یــک قاعــده فلســفی دارنــد« :ال
تکــرار فــی التجلــی» .بنابرایــن اگــر ســخنی را
تکــرار میکــردم ،اشــکال فلســفی داشــت و
ترجیــح بــا مرجــح الزم میآمــد کــه کــدام
کتــاب ایشــان را انتخــاب کنــم .از نظــر فلســفی،
ترجیــح بــا مرجــح بــه توجــه بــا مرجــح
برگشــت میکنــد .در آن صــورت مشــکل علیــت
پیــش میآیــد و محــال اســت.

مــن میخواهــم امــروز از دریچــهای دیگــر
ســخن بگویــم .دکتــر غالمحســین ابراهیمــی
دینانــی کجــا پــرورش یافتــه اســت؟ کــدام َمنبتــی
او را رویانــده اســت؟ بــه قــول شــیخ اجــل:

ِ
نبات عارضش آب حیات میخورد
هرکه
بر شکرش نظرکند هر که نبات میخورد
در کنــار انبــوه ایــن کارهــا بایــد ایــن ســؤال را
پرســید کــه ایــن گل در کــدام مهــدی پــرورش

یافتــه و ایــن درخــت رشــد کــرده
اســت؟ اجــازه دهیــد بــه پنجــاه ســال
قبــل برگــردم .ایشــان حــدود نیــم قــرن
پیــش یــک طلبــه جــوان بودنــد.

روزگاری من و او ساکن کویی بودیم
ساکن کوی بت عربدهجویی بودیم
عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم
بسته سلسله سلسله مویی بودیم
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود

آن روزهــا حــوزه منــوره علمیــه قــم در 24
فرســخی تهــران ،شــهر علــم ،تحصیــل و صفــا
در کنــار دانــش و دانشآمــوزی بــود .امــروز کــه
مــن هــاروارد ،آکســفورد و اســتنفورد را دیــدهام و
آنهــا را بــا حــوزه علمیــه قــم آن روزگار مقایســه
کــردهام ،بــدون هیــچ گونــه اغــراق میگویــم کــه
بــا هــم قابــل مقایســه نبودنــد.
ای بلند از وهم و قال و قیل من
خاک بر فرق من و تمثیل من
طــاب قــم از صبــح زود کــه هنــوز آفتــاب نــزده
بــود ،درس خوانــدن و بحــث و گفتگــو را آغــاز
میکردنــد .آنهــا از ســرما میلرزیدنــد و جایــی
نداشــتند و بــه زور اجــازه میگرفتنــد تــا در
مســجدهای نمــور آنجــا درس بخواننــد .روی
کاشــی یــک مســجد کــه بعدهــا مرحــوم عالمــه
طباطبایــی در آنجــا درس مــیداد ،یــک قطعــه
شــعر نوشــته شــده بــود .مــن از خانــم اعوانــی
میخواهــم آن را بــاالی کتابهــای آقــای دکتــر
دینانــی بنویســند:
فنظروا بعدنا الی االثار
تلك أثارنا تدل علينا
یعنــی ای آینــدگان! بعــد از مــا بــه ایــن
آثــار نــگاه کنیــد .ایــن اثرهــا مــا را

معرفــی میکننــد .در تمــام خیابــان
قــم مثــل خیابــان دانشــگاه تهــران بــه
نــدرت بقالــی و خــرازی بــود .از طلــوع
فجــر کــه حتــی تردیــد داشــتیم آیــا صبــح
شــده کــه نمــاز بخوانیــم یــا نــه ،هیچکــس
در خیابــان نبــود ،فقــط طــاب بودنــد کــه در
خیابــان مباحثــه و گفتگــو میکردنــد .چنیــن
فضایــی را تصــور کنیــد! مــن از بیــان آن عاجــز
هســتم .زمانــی کــه نمــاز مغــرب و عشــاء بــه
جماعــت خوانــده میشــد ،کتابخانههــا در
مــدارس پــر میشــد و ســکوت مدرســه را
فــرا میگرفــت .چــون طلبههــا در حجــره
جــا نداشــتند ،در کتابخانــه مطالعــه میکردنــد.
درســت مثــل دیــروز اســت کــه آقــای حــاج
حســین ابراهیمــی را میدیدیــم کــه بــه کتابخانــه
مدرســه حجیتــه آمــده اســت ،اول شــب نمــاز را
خوانــده و بــه آنجــا آمــده تــا مطالعــه کنــد .کســی
حــق نداشــت در ســاعات شــب در خیابــان و
حتــی در حــرم دیــده شــود .فقــط شــب جمعــه
عــدهای زیــارت مختصــری میکردنــد و دوبــاره
ســر کار میرفتنــد .بقیــه شــبها همــه در
کتابخانــه مشــغول کار بودنــد .قــم یــک قِــران
هــم ســهمی از دولــت نداشــت .حتــی موقوفــات
حوزههــای علمیــه بــه قــم داده نمیشــد .از
آســتانه چیــزی بــه قــم داده نمیشــد.
اولیــن بــار کــه مــن امتحــان دادم ،از مرحــوم
آیــت اهلل بروجــردی  15تــک تومــان شــهریه
گرفتــم .بــه مــن گفتنــد« :چــون زن نداری شــهریه
 15تومــان اســت ،امــا اگــر زن داشــته باشــی
 30تومــان میشــود» .ایــن خاطــرات مربــوط
بــه ســال 1338بــود .وقتــی باالتــر میرفتیــم و
رســائل و مکاســب میخواندیــم ،ایــن مقــدار
بــه  25تومــان میرســید و بــرای درس خــارج،
 45تومــان میشــد .حقــوق کــم بــود امــا طلبــه
آزاد بــود ،قناعــت و مناعــت داشــت .طلبــه ســر
بــه فلــک فــرو نم ـیداد .متملــق و چاپلــوس
نبــود؛ بلکــه آنچــه را کــه در نظــرش بــود
میگفــت و مینوشــت .حــوزه بــه ایــن
صــورت بــود.
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تعطیلــی در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه بــود،
امــا بیشــتر مباحثـ ِ
ـات بیــرون از درسهــا در همــان
پنجشــنبه و جمعــه انجــام میشــد .مثــ ً
ا فــرض
کنیــد اگــر طــاب فلســفه یــا فقــه میخواندنــد،
تفســیر ،تاریــخ ،ادبیــات و شــعر در روزهــای
پنجشــنبه و جمعــه انجــام میشــد .امــا بعضیهــا
ایــن ذوق را نداشــتند و مثــ ً
ا اهــل ادبیــات
نبودنــد .یــک طلبــه در واقــع یــک مجموعــه بــود.
یــک طلبــه خــوب ادیــب عــرب و ادیــب فارســی
بــود ،منطــقدان ،فلســفهدان ،کالمدان ،فقــهدان،
اصــولدان ،تاریـخدان و تفســیردان بــود .بــه ایــن
رشــتهها علــوم اســامی میگفتیــم .طــاب،
افــراد جامعالمعقــول و المنقــول بودنــد کــه هــم
فقــه خوانــده بودنــد ،هــم اصــول و هــم فلســفه.
بــه عقیــده مــن ،یکــی از بهتریــن کتابهــای
آقــای دکتــر دینانــی کتــاب وجــود رابــط اســت
و ایــن را چنــد بــار بــه خودشــان گفتــهام .مــن
نمیتوانــم آن کتــاب را بــا دیگــر آثــار ایشــان
مقایســه کنــم .تمــام معقــول اســامی در آن
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کتــاب اســت .اگــر کســی آن کتــاب را خــوب
بفهمــد ،فلســفه اســامی را خواهــد فهمیــد .در
آخــر همــان کتــاب ببینیــد کــه یــک طلبه و اســتاد
فلســفه چگونــه از اصــول و مبحث الفــاظ صحبت
میکنــد .زمانــی عــدهای میگفتنــد کــه مبحــث
الفــاظ ،زائــد هســتند و آن را نمیفهمیدنــد .طلبــه
جامــع ،ایــن گونــه بــود .بــا فقــر و مســتمندی
زندگــی میکــرد ،امــا تمــام وجــودش اســتقالل،
آزادی و بــدون آویختگــی بــود .حــوزه قــم بــه
ایــن صــورت بــود.
یکــی از درسهــای خیلــی شــلوغ حــوزه علمیــه
قــم ،درس آیــت اهلل العظمــی مرحــوم منتظــری
در مســجد امــام بــود .وقتــی درس ایشــان تمــام
میشــد ،تمــام خیابــان آســتانه بــه دلیــل تجمــع
طــاب بــا عمامههــای ســفید ،ســفید میشــد.
ایــن مقطعــی کــه مــن راجــع بــه آن صحبــت
میکنــم ،زمانــی بــود کــه مرجعیــت شــیعه بــه
دســت یــک شــخصیت نورانــی بــه نــام آیــت
اهلل العظمــی بروجــردی بــود .بنــده در آن زمــان

تماشــاچی درس آیــت اهلل بروجــردی
بــودم.

تنگ چشمان نظر به میوه کنند
ما تماشا کنان بوستانیم
درس در صحــن بــرای مــا تماشــا
داشــت .مــن در ســال  1336تــازه
طلبــه شــده بــودم .آن موقــع جــز درس
و احســاس فقــر چیــز دیگــری نبــود.
مــن در مدرســه حجتیــه نــزد ســیدی
بــه نــام آقــا ســید اســداهلل خراســانی،
حاشــیه مــا عبــداهلل میخوانــدم .خــدا
ایشــان را قریــن رحمــت کنــد .حجــره آقــای دکتر
دینانــی در آن ســمت و در بــاال بود و حجره ســید
در طــرف دیگــر بــود .مــا درس میخواندیــم و
هنگامــی کــه ظهــر میشــد میدیدیــم آقــای
حــاج حســین ابراهیمــی از درس آقــای طباطبایــی
خــارج شــده و آمــده غــذا بخــرد .در کوچــه
مســجد حجیتــه یــک بقالــی بــود .ایشــان کاســه
کوچکــی ماســت و کمــی نــان میخــورد .آن
روزهــا زندگــی بــه ایــن صــورت بــود .صــدای
بحــث از حجرههــا و مســجد بلنــد بــود .مدرســه
غیــر از درس و بحــث مفهــوم دیگــری نداشــت.
نکت ـهای را میگویــم و عرضــم را تمــام میکنــم.
مــن چنیــن عقیــده ای نــدارم کــه گیــس علــم بــه
فقــر گــره خــورده اســت و آدم غیــر از راه فقــر
باســواد نمیشــود .ولــی یــک مطلــب هســت
و آن ایــن اســت کــه اگــر کســی بــا فقــر بــا
ســواد شــود ،خــودش را بــا پروپاگانــدا و تبلیــغ
بــه باســوادی معرفــی نکــرده اســت .خــودش
بایــد خــودش را نشــان دهــد .خــدا امواتتــان
را رحمــت کنــد .پــدر مــن کــه اســتاد ایشــان بــود
بــه مــن میگفــت بایــد مقــام ثبــوت را درســت
کنیــم ،مقــام اثبــات خــودش درســت میشــود.
اگــر بــا ســواد باشــید ،خودتــان نــور میدهیــد.
امــا اگــر ثروتمنــد باشــید ،بــا پــول میتوانیــد
خــود را بــه نوعــی بــا تبلیغــات ،حقــه بــازی و

پروپاگانــدا بــه باســوادی معــروف کنیــد.
مــن میگویــم اگــر کســی ثروتمنــد
باشــد ،میتوانــد بــا ســواد شــود.
امــا نکتــه ایــن اســت کــه خیلــی از
بیســوادها خــود را ،بــا خرجهــا و
هزینههایــی ،بــا ســواد جلــوه دادهانــد.
افــراد زیــادی در عمــر مــا مشــهور
بــه علــم شــدند .امــا باألخــره روزی
شــخص باســوادی پیــدا میشــود کــه
یقــه آنهــا را بگیــرد و حقیقــت را معلــوم
کنــد .بایــد کاری کــرد کــه افــراد واقع ـ ًا
بــه دانــش عالقمنــد شــوند و دانشــمند
شــوند.
آقــای دکتــر دینانــی فلســفه اســامی
خواندهانــد .امــا فلســفه اســامی خوانــدن دو
گونــه اســت .یــک روش ایــن اســت که شــخص،
هــر آنچــه را کــه فــرا گرفتــه ،تدریــس کنــد« .ان
الوجــود عندنــا اصیــل /دلیــل مــن خالفنــا علیــل».
آدمهــای زیــادی بودهانــد کــه گمــان میکردنــد
فلســفه بلدنــد ،امــا چــون آن را نفهمیــده بودنــد،
هیــچ چیــز بلــد نبودنــد .مطالبــی کــه آقــای
دکتــر طالــبزاده گفتنــد ،شــاهد مــن اســت.
مرحــوم پــدرم میگفتنــد خیلیهــا اصــول
میخواننــد امــا آن را تصویــر نمیکننــد؛ یعنــی
تصــور فکــری درســتی نمیکننــد .روش دیگــر
فلســفه اســامی خوانــدن ایــن اســت کــه روی
کل فلســفه و عقالنیــات و معقــوالت ،بــه نــگاه
ثانــوی نــگاه میکننــد .مطالبــی کــه امــروز آقــای
دکتــر طالـبزاده بیــان کردنــد در هیــچ جــا یافت
نمیشــوند کــه بگوییــم ایشــان آنهــا را از جایــی
برداشــتهاند .ایــن مطالــب ،فکــر خــود ایشــان
روی پایههایــی اســت کــه از معقــول و فلســفه
اســامی گرفتــه و نــگاه بازبینــی و بازخوانــی
بــه آنهــا داشــته اســت .در بیشــتر علــوم انســانی
میتــوان ایــن کار را انجــام داد .آقــای دکتــر
دینانــی از ایــن نعمــت برخــوردار هســتند کــه
خداونــد بــه ایشــان نظریهپــردازی داده اســت.
ایشــان در فلســفه اســامی نظریــه پــردازی کــرده
اســت .از خــدا میخواهــم شــما را نگــه دارد.
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بســی مایــه خرســندی اســت کــه در جمــع
روشــنایی بخــش خردمنــدان ،خرددوســتان و
خردپژوهشــان در ســتایش آثــار خردمندانــه

بزرگخردمنــد دوران مــا ،جنــاب اســتاد دکتــر
غالمحســین ابراهیمــی دینانــی ،اولیــای مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران خصوصــ ًا
ســرکار خانــم دکتــر اعوانــی فرصتــی را در اختیــار
بنــده گذاشــتند تــا در بــاب کتــاب از محســوس
تــا معقــول ســخنانی را تقدیــم شــما بزرگــواران
کنــم.
در ابتــدا شــاید بــرای شــما جالــب توجــه باشــد
کــه بنــده از ســال  ،1375توفیــق فراگیــری درس
فلســفه در تمــام مقاطــع تحصیلــی دانشــگاهی -در
مشــهد ،تهــران و همینطــور در ایــن مؤسســه-

را در محضــر حضــرت اســتاد داشــتم .بــرای
مــن بســیار مغتنــم اســت کــه در ایــن فرصــت
خدمــت ایشــان ادای دیــن بکنــم .جنــاب آقــای
دکتــر طالـبزاده و حضــرت آیـتاهلل آقــای دکتــر
محقــق دامــاد نکاتــی را در مــورد شــخصیت و
دیدگاههــای فکــری جنــاب آقــای دکتــر دینانــی
فرمودنــد .برخــی از نکاتــی کــه در خصــوص
فکــر و شــخصیت فکــری ایشــان مطــرح شــد ،در
ایــن کتــاب هــم ظهــور دارد .اگــر ایــن عنــوان را
در یــک کتــاب فلســفه و مخصوص ـ ًا کتابهایــی
کــه در حــوزه فلســفه اســامی نوشــته شــدهاند
جســتجو کنیــد ،چیــزی نخواهیــد یافــت .از
طرفــی ،هیــچ متنــی در مجموعــه متــون فلســفه
اســامی خالــی از ایــن عنــوان نیســت .در واقــع
تمــام فلســفه اســامی پیرامــون بحــث محســوس،
معقــول و چگونگــی گــذار معرفتی از محسوســات
بــه امــور معقــول اســت؛ بــا ایــن حــال در ایــن
مباحــث بــا عنــوان مســتقل ،نــه کتابــی نوشــته
شــده و نــه هیــچ فصلــی خواهیــد یافــت .ظرافتــی
کــه در کار ایشــان هســت ایــن اســت کــه ایشــان
صرف ـ ًا ســراغ الفــاظ و عنوانهــای پــر طمطــراق
نمــیرود ،بلکــه بــه آنچــه کــه در پشــت ایــن
دیــدگاه وجــود دارد میپــردازد .ایشــان صیــاد
فکــر اســت؛ فکــر را شناســایی میکنــد و آن را
پــرورش میدهــد.

آثــار ایــن اســاتید حکمــت شناســایی میکنــد و
در یــک ســیاق جدیــد مطــرح میکنــد .ایشــان
اینگونــه فکــر میکننــد کــه اگــر ابــن ســینا در
دوران مــا میزیســت بــا مســئله زبــان و اهمیــت
پیونــد لفــظ و معنــا و مســائلی کــه در گوشــه و
کنــار مطــرح میشــوند مثــل مســائلی کــه در
فلســفه زبــان هســت ،یــا در فلســفه تحلیلــی،
پدیدارشناســی و مســائلی مربــوط بــه هرمنوتیــک
هســت چگونــه برخــورد میکــرد؟ ایشــان هیــچ
وقــت ادعــا نکــرده و در کتابهایشــان نیــز مطــرح
نکردهانــد کــه مــن متخصــص هرمونوتیــک یــا
فلســفه زبــان هســتم .ایشــان پرسـشهای کلیــدی
کــه در آثــار فیســلوفانی مثــل ویتگنشــتاین،
هایدگــر و هوســلر مطــرح میشــود را بــا دقــت
مطالعــه میکنــد و نکاتــی را از زبــان کســانی کــه
پژوهشــگران همیــن فیلســوفان هســتند -مثــل
آقــای دکتــر ضیــاء شــهابی کــه در زمینــه فلســفه
هایدگــر مینویســند ،یــا آقــای دکتــر رشــیدیان
کــه در زمینــه فلســفه هوســلر مینویســند -بیــان
میکننــد و بــا آنچــه در ســنت مــا مطــرح بــوده در
پیونــد قــرار میدهنــد .اشــراف و ژرفــای فکــری
ایشــان در حــوزه فلســفه اســامی اســت ،امــا ایــن
باعــث نمیشــود کــه ایشــان صرف ـ ًا بــه شــرح و
تفســیر آن آثــار توجــه کننــد.

برخــی از کتابهایــی کــه ایشــان نوشــته اســت
در خصــوص یــک متفکــر مثــل ابنســینا،
جاللالدیــن دوانــی و یــا ابنرشــد اســت کــه
در واقــع آنهــا بازاندیشــی اندیشــههایی هســتند
کــه در آثــار گوناگــون ایــن متفکــران مطــرح
شــدهاند .ایشــان تحــول و نگرشــی دوبــاره بــه
آن آثــار داشــته و برخــی عبارتهــا را از آن آثــار
شناســایی کــرده و در ســیاق جدیــدی مطــرح
کــرده اســت .کتابهــای ابنســینا ،جاللالدیــن
دوانــی و ابنرشــد خیلــی مــورد توجــه قــرار
گرفتهانــد و شــرح و تفســیر ،حاشــیه و تعلیقــه
زیــادی راجــع بــه آنهــا نوشــته شــده اســت .امــا
آقــای دکتــر قطعههــا یــا عبارتهایــی را از

عمــده بحــث کتــاب از محســوس تــا معقــول در
مــورد بحــث مــن اســت .امــا میتــوان دیــد در
خــال مباحــث ،نقــدی هــم بــه آثــار برخــی از
بــزرگان عصــر مــا کــه دیدگاههایــی را در مســائل
فلســفی مطــرح کــرده انــد زده میشــود .مــن
کتــاب از محســوس تــا معقــول را بیشــتر بــا کتاب
دیگــر ایشــان ،فلســفه و ســاحت ســخن ،پیونــد
میدهــم کــه در ســال  1392منتشــر شــد .کســانی
کــه آن کتــاب را مطالعــه کردهانــد ،میداننــد کــه
مســئله اصلــی در آنجــا مســئله زبــان و ارتبــاط
لفــظ و معنــا اســت .چــه ارتباطــی میــان لفــظ و
معنــا وجــود دارد؟ دانشهــای گوناگونــی مثــل
منطــق ،اصــول فقــه ،علــم بالغــت و همینطــور

251

252

دانــش فلســفه بــه ایــن مســئله
پرداختهانــد .همانطــور کــه آقــای
محقــق دامــاد هــم اشــاره کردنــد ،آقــای
دینانــی دانشهــای گوناگونــی را مطالعــه
کردهانــد و دقــت نظــر داشــتهاند.
مباحثــی کــه در آن دانشهــا مطــرح شــدهاند،
در کتــاب از محســوس تــا معقــول فراخوانــی
شــده اســت و کنــار هــم
قــرار گرفتهانــد .ایشــان در
واقــع نوعــی پیونــد مضمونــی
و درونــی میــان مباحثــی در
منطــق ،اصــول فقــه و علــم
بالغــت برقــرار کــرده و
نتیجهگیــری میکننــد کــه
در مــورد ایــن مســائل در
دانشهــای گوناگونــی بحــث
شــده امــا بحــث اصلــی ایــن
اســت کــه در فلســفه از آن
صحبــت میشــود.
امــا چــرا مــن ایــن اثــر را
بــا فلســفه و ســاحت ســخن
پیونــد میدهــم؟ بــه دلیــل
اینکــه در آنجــا محــور بنیادین،
اندیشــههای کســی نیســت
جــز ابونصــر فارابــی کــه در
فلســفه اســام مشــهور بــه فیلســوف مؤســس
اســت .مــا میدانیــم کــه ابونصــر فارابــی کتابهــای
برجســتهای را از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت
کــه یکــی از آنهــا کتاب الحــروف اســت .همانطور
کــه از اســم آن پیداســت ،ایــن کتــاب بــه کلماتــی
کــه در فلســفه و نحــو مــورد بحــث و بررســی
قــرار میگیــرد اشــاره دارد .یکــی از مباحــث ایــن
اســت کــه یــک فیلســوف و منطـقدان چطــور بــه
مســئله وجــود و هســتی دقــت نظــر دارنــد .امــا از
ســوی دیگــر بــه کتــاب متافیزیــک ارســطو اشــاره
دارد .مقــاالت کتــاب الحــروف بــه صــورت الــف
صغــری ،الــف کبــری ،مقالــه البــاء ،مقالــه الجیــم
و غیــره اســت .بخشبنــدی کتــاب متافیزیــک
ارســطو بــه جــای اینکــه بــر اســاس اعــداد
ترتیبــی باشــد ،بــر اســاس حــروف
الفبــای زبــان یونانــی بــود .هنگامــی کــه

مترجمــان آن را از یونانــی بــه عربــی
ترجمــه کردنــد ،همیــن ســبک را حفــظ
کردنــد.
محســن مهــدی ،یکــی از محققــان برجســته
فارابیپــژوه بحــث میکنــد کــه وقتــی
ابنســینا کتــاب مابعدالطبیعــه یــا متافیزیــک
ارســطو را خوانــد ،دچــار سرگشــتگی گشــت

و موضــوع کتــاب را نمیفهمیــد .امــا وقتــی
کتــاب الحــروف را خوانــد ،متوجــه شــد کــه
ماجرایــی کــه ارســطو مطــرح میکنــد از چــه
قــرار اســت .ایــن کتــاب مفصــل اســت و بعضــی
از همــکاران در ایــن مؤسســه مشــغول مطالعــه و
تحقیــق همیــن کتــاب هســتند .در واقــع ارزش
فکــری فارابــی در ایــن کتــاب اســت .شــاید
بتــوان گفــت کتــاب متافیزیــک فارابــی ایــن
کتــاب اســت .بنابرایــن میبینیــم کــه آقــای دکتــر
دینانــی توجــه ویــژهای بــه فارابــی دارنــد .جالــب
اســت کــه اولیــن مقال ـهای کــه آقــای دکتــر بــا
عنــوان نیایــش فیلســوف نوشــت و عنــوان آن
در ســال  1353اصــاح شــد ،دربــاره نیایــش
و دعایــی اســت کــه فارابــی خطــاب بــه
حــق تعالــی مطــرح میکنــد .پــس از
نخســتین نگارشهــای ایشــان نوعــی

دلبســتگی فکــری بــه فارابــی
دیــده میشــود و بعــدا ً مســئله
زبــان بــرای ایشــان رهگــذری
میشــود کــه بــه اندیشــههای فارابــی
توجــه کننــد.
فارابــی نــه فقــط بــه کتــاب الحــروف،
بلکــه بــه شــرح کتــاب العبــارة ارســطو هــم
پرداختــه اســت کــه شــرح نســبت ًا مفصلــی هــم
هســت .فارابــی بعضــی از آثــار دیگــر ارســطو
را هــم شــرح کــرده کــه در اختیــار مــا نیســت.
مثــل شــرح معقــوالت ،کــه فقــط بخشهایــی از
آن موجــود اســت .البتــه نگارشهــای منطقــی
فارابــی هــم بــه طــور مفصــل توســط مرحــوم
دانشپــژوه منتشــر شــد و آقــای دکتــر بــه ایــن
کتابهــا و آثــار فارابــی هــم توجــه دارنــد ،امــا
در ســال  1392ایــن مســائل را مطــرح میکننــد.
بــه نظــر میرســد بــا وجــود گذشــت دو ســال،
ایشــان هنــوز از تأمــل در آثــار فارابــی خرســند
نبودنــد و بــه همیــن دلیــل کتــاب از محســوس
تــا معقــول را نوشــتند .کتــاب احصــاء العلــوم،
کتــاب الحــروف ،و شــرح کتــاب العبــارة و یــک
کتــاب بســیار مهــم ،فلســفه ارســطو ،در اینجــا
مــورد توجــه قــرار میگیــرد .در واقــع ایــن
کتــاب آقــای دکتــر بــدون اینکــه نــام فارابــی بــر
آن اطــاق شــود ،پیرامــون تحلیــل اندیشــههای
فارابــی و دیگــران اســت .عبارتهــا بــا دقــت
بســیار بــاال نقــل و ترجمــه میشــوند و ایشــان
آنچــه را کــه از آن عبــارات اســتنباط میشــود
مطــرح میکننــد .مــن در ادامــه یکــی دو نمونــه
را عــرض خواهــم کــرد.

وقتــی فهرســت کتــاب فلســفه و ســاحت ســخن
را بــا کتــاب از محســوس تــا معقــول بســنجید،
میبینیــد یکــی دو تــا از فصلهــا عنــوان
مشــترک دارنــد .امــا بعــد از مطالعــه کتــاب
میبینیــد کــه اساســ ًا مطلــب و نحــوه
ورود و خــروج متفــاوت اســت.
ایــن امــر تأییــد آن نکتــهای اســت
کــه ایشــان مطالعــه آثــار فارابــی

را متوقــف نکــرده بودنــد و
میدیدنــد هنــوز نکاتــی هســت
کــه بایــد مطــرح شــود .ایشــان در
ایــن کتــاب بــه آن نــکات پرداختنــد و
بــه شــرح و تفســیر این فیلســوف بــزرگ و
اندیشــمند برجســته جهــان اســام ،کــه هنــوز
هــم قدرشــان ناشــناخته اســت توجــه کردنــد.
مــا گوهــر دیگــری بــه نــام ابنســینا داریــم.
درخشــش و شــعاع فکــری ابنســینا باعــث شــده
کــه بــه آثــار فارابــی کمتــر توجــه شــود .در کتــاب
از محســوس تــا معقــول دیدگاههــای فیلســوفان
و متفکــران برجســته دیگــر مثــل ابنســینا،
ســهروردی و مالصــدرا هــم مطــرح میشــود،
ولــی نــه در نســبتی کــه بتــوان آن را در کنــار
فارابــی قــرار داد.
امــا در اینجــا بایــد بــه دو نکتـه اشــاره کنــم .یکــی
در خصــوص شــناخت انســان و شــناخت جهــان
اســت .شناختشناســی و انسانشناســی امــروزه
بــه عنــوان دانشهــای مســتقل در ســیر فلســفه
قــرار میگیرنــد و در دانشهــای دیگــر نیــز بــه
آنهــا پرداختــه میشــود .امــا یکــی از دغدغههــای
جــدی آقــای دکتــر ،همیــن مســئله انسانشناســی
اســت .البتــه انســان از بُعــدی کــه بــه مثابــه
هســتی دارای آگاهــی اســت؛ یعنــی هــم هســتی
انســان و هــم انســان از آن جهــت کــه بهرهمنــد
از آگاهــی اســت .کمتــر اثــری از ایشــان هســت
کــه در آن ،ایــن دو ،مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
باشــند .در کتــاب فلســفه ارســطو ،فارابــی در
مــورد مســئله شــناخت انســان میگویــد« :انســان
از آن جهــت کــه بخشــی از جهــان هســت ،تــا
جهــان را نشناســد نمیتــوان شــناخت دقیقــی
از انســان ارائــه داد» .آقــای دکتــر ایــن مســئله را
بــا دور هرمنوتیکــی ،یعنــی شــناخت جــزء و کل،
پیونــد دادهانــد .آیــا جــزء در شــناخت تقــدم دارد
یــا کل؟ آیــا مــا بــرای شــناخت کل بایــد تمــام
اجــزاء را بشناســیم؟ ایــن مســألهای اســت
کــه ایشــان بــه آن توجــه کردهانــد و چــه
بســا بســیاری از اندیشــمندان هــم در
آثــار فارابــی نکاتــی را مــورد توجــه
قــرار داده باشــند .ولــی ایشــان بــا
رهیافــت ،ذهــن و دغدغههایــی
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کــه دارنــد بــه ســراغ عبارتهــا میرونــد و آنهــا
را بازخوانــی میکننــد.
نکتــه دوم در خصــوص بحــث موجهــات اســت
کــه بحــث مــورد توجهــی اســت .آقــای دکتــر
موحــد دربــاره مســئله موجهــات کتــاب مفصلــی
نوشــتهاند و از آن بــه بعــد ،کتابهــای متعــددی
در ایــن بــاره نوشــته شــده اســت .نکتــهای کــه
آقــای دکتــر در اینجــا بــه آن اشــاره میکننــد
ایــن اســت کــه پیشــگام ضــرورت بطاطــهای
کــه ســهروردی تمــام قضایــا را بــه یــک جهــت
برمیگردانــد ،فارابــی اســت .فارابــی امتنــاع و
وجــوب را در ذیــل ضــرورت قــرار میدهــد و
میگویــد مــا دو جهــت داریــم :جهــت ضــرورت
و جهــت امــکان .ایشــان ایــن عبارتهــا را از آثــار
فارابــی نشــان دادهانــد و حتــی کمــی پیشتــر
هــم میرونــد و نشــان میدهنــد ابنســینا
در کتابــی –منســوب بــه ابنســینا -بــه نــام
المجمــوع یــا الحکمــه العروضیــه ،همــه جهــات
را بــه یــک جهــت برمیگردانــد و میگویــد
وجــوب ،امتنــاع و ضــرورت هــم جهتانــد.
کتــاب المجمــوع یــا الحکمــه العروضیــه اخیــرا ً
منتشــر شــده و بــا کتــاب النجــات خیلــی پیونــد
دارد .چــون بعضــی از مصححــان ایــن آثــار
نوشــتهاند کــه ایــن کتــاب منســوب بــه ابنســینا
اســت ،آقــای دکتــر هــم دقیق ـ ًا همــان عبــارت را
نوشــتهاند .قطع ـ ًا ســهروردی هــم در آثــار خــود
نوآوریهایــی دارد .در کتــاب شــعاع اندیشــه و
شــهود ســهروردی بــه ایــن مطالــب اشــاره شــده
اســت ،ولــی بــه هــر حــال فضــل تقــدم هــم
نبایــد فرامــوش کــرد .ایــن فارابــی اســت کــه
گامهایــی را پیــش بــرد .آقــای دکتــر بــه تفصیــل
در مــورد کارهــای ابنســینا و نوآوریهایــی کــه
ســهروردی مطــرح کــرده پرداختــه اســت.
عالمــان تجربــی هــم در شــناخت عناصــر و
مــوادی کــه در طبیعــت هســت خیلــی تــاش
دارنــد .امــا از آن جهــت کــه برخــی از محققــان
یــا اهــل تجربــه فقــط بــه جنبــه حســی مــواد
وعناصــر موجــود در طبیعــت توجــه میکننــد،
ایــن جنبــه از نظــر آقــای دکتــر مضمــوم اســت و
میگوینــد بیــن کار پژوهشــیتان توقــف قائــل
نشــوید و پژوهشتــان را فراتــر ببریــد .ایشــان

در جاهــای گوناگــون ایــن کتــاب بــه هنرمنــدان
توجــه دارنــد .در هنــر ،نوعــی تعالــی و فــرا َروی
از محسوســات هســت .ایــن نکتــه ،ســخن
ارســطو را بــه یــاد مــا مـیآورد کــه در فــن شــعر
میگویــد شــاعران بــه فلســفه نزدیکترنــد تــا
تاریخنــگاران .چــه بســا تاریخنــگار آن روزگار
در زمــره عالمــان تجربــی بودنــد .البتــه هســتند
عالمــان تجربــی کــه از تجربــه فراتــر میرونــد.
خطــاب آقــای دکتــر دینانــی آن کســانی اســت کــه
میخواهنــد متوقــف بماننــد .در هــر صــورت

شــأن هنرمنــدان و هنــر در ایــن کتــاب از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت .بحثهــای زیــادی در
ایــن کتــاب هســت امــا مــن فقــط طــرح مســئله
انجــام دادم تــا عالقــه بیشــتری در میــان دوســتان
ایجــاد شــود کــه ایــن کتــاب را مطالعــه کننــد و از
آن بهرهمنــد شــوند .بــا آرزوی طــول عمــر بــرای
آقــای دکتــر کــه نــگارش برایشــان مثــل فریضــه
میمانــد و ســیر و ســلوک اســت.

معرفی و نقد کتاب

من و جز من
دکتر شمس الملوک مصطفوی
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی

بــه نــام خــدا .مــن کتــاب مــن و جــز مــن دکتــر
دینانــی را بــرای بررســی انتخــاب کــردم .دلیــل
ایــن انتخــاب آن اســت کــه بحــث «مــن» در فلســفه
غــرب یــک بحــث جــدی اســت و مــا در طــول
تاریــخ فلســفه شــاهد نگاههــا و رویکردهــای
مختلفــی نســبت بــه «مــن» هســتیم .بــه همیــن دلیــل
خــودم هــم کنجــکاو بــودم کــه بدانــم آقــای دکتــر
دینانــی از منظــر یــک اندیشــمند مســلمان چگونــه
بــه ایــن مســئله پرداختنــد .مــن از دوره لیســانس
دانشــجوی ایشــان بــودم .همیشــه نــزد ایشــان تلمــذ

کــردهام و بعــد از اتمــام دوره تحصیــل هم جلســات
خصوصــی بــا آقــای دکتــر دینانــی داشــتم .مــا یــک
حلقــه مطالعاتــی داشــتیم و بــه همیــن دلیــل بــه
اندیشــهها و افــکار اســتاد خیلــی نزدیــک هســتم.
امــا در عیــن حــال تخصصــی در فلســفه اســامی
نــدارم .تخصــص بنــده فلســفه غــرب اســت؛ بــه
خصــوص در چنــد ســال اخیــر ،بــه طــور مشــخص
بــر فلســفه هنــر متمرکــز هســتم ،تدریــس میکنــم
و مطلــب مینویســم .بنابرایــن مــن از منظــر فلســفه
اســامی بــه ایــن کتــاب نــگاه نمیکنــم؛ بلکــه از
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منظــر فلســفه غــرب و اندیشــمندان غــرب بــه
کتــاب نــگاه میکنــم و پرســشهایی را کــه فــرا
روی آقــای دکتــر قــرار میدهــم از همیــن منظــر
خواهــد بــود .ابتــدا در مــورد ســابقه و پیشــینه «مــن»
در اندیشــه غربــی بحــث خواهــم کــرد ســپس بــه
کتابــی کــه آقــای دکتــر دینانــی در مــورد مــن و جــز
مــن نوشــتهاند میپــردازم.
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بحــث «مــن» به طــور جــدی و بــه عنــوان موضوعی
کــه در رأس مســائل فلســفی اســت ،از زمــان دکارت
شــروع شــد .آقــای دکتــر هــم در کتابشــان بــه
ایــن موضــوع اشــاره کردهانــد« :مــن میاندیشــم؛
پــس هســتم» .در اینجــا «مــن» بــه عنــوان یــک
جوهــر  spiritualمطــرح میشــود کــه همیشــه
همــراه اندیشــه اســت .یعنــی صفــت اصلــی آن
جوهــر ،اندیشــه اســت .بنابرایــن «مــن» ،جوهــری
روحانــی ،مجــرد ،بســیط و همــراه بــا صفت اندیشــه
میشــود .همــان طــور کــه هایدگــر میگویــد
خــودِ «جوهــر بــودن» بــرای دکارت یــک امــر
قابــل فهــم نیســت .زیــرا او میگویــد نمیتوانــم
بــه جوهــر بــه مــا هــو جوهــر راه پیــدا کنــم ،امــا
میتوانــم صفــت اصلــی جوهــر را تشــخیص دهــم
و آن صفــت ،چیــزی جــز اندیشــه نیســت .طــرح
ایــن بحــث و معرفــی «مــن» بــه عنــوان یــک جوهــر
روحانــی ،زمینهســاز اندیشــه سوبژکتیویســتی
جهــان غــرب شــد .کانــت -غیــر از empirical
 egoکــه مــا میتوانیــم در مــورد آن بحــث کنیــم
و متعلــق شــناخت مــا قــرار میگیــرد -یــک «مــنِ
اســتعالیی» دارد کــه آن «مــنِ اســتعالیی» شــرط
منطقــی وحــدت آگاهــی اســت .کانــت معتقد اســت
«مــنِ اســتعالیی» را نــه میتــوان از طریــق اســتدالل
بــه دســت آورد و نــه میتــوان بــه طریــق شــهودی
فهمیــد .بنابرایــن در عیــن حــال کــه خــودش شــرط
شــناخت مــا اســت ،از دســترس شــناخت مــا خــارج
اســت .مــن نشــانههای ایــن اندیشــه کانتــی را در
کتــاب مشــخص کــردم و نشــان خواهــم داد.
از دیــد مــن ،فیلســوفی کــه از خیلــی جهــات بــه

اندیشــه اســتاد دینانــی نزدیــک اســت فیشــته یــا
فیختــه اســت .فیشــته معتقــد اســت کــه اســاس
تفکــر و اســاس هســتی ،یــک مــنِ نــاب یــا مطلــق
اســت .بحــث او راجــع بــه «مــنِ مطلــق» زیربنــای
پدیدارشناســی آگاهــی و متافیزیــک اســت .چــون
تخصــص بنــده پدیدارشناســی اســت و بیشــتر در
ایــن حــوزه متمرکــز هســتم ،میتــوان نشــان داد
کــه فیختــه پدیدارشناســی میکنــد و در عیــن
حــال بــا طــرح بحــث «مــن» ،متافیزیــک تأســیس
میکنــد .در درون «مــنِ مطلــق» ،یــک «مــن» دیگــر
هســت کــه متعیــن اســت و یــک «جــز مــن» ،کــه
بــا هــم درگیــر هســتند .فیشــته میخواهــد اختــاف
و شــکافی کــه بیــن نومــن و فنومــن کانتــی بــود را
حــل کنــد .زیــرا او میگویــد وحدتــی وجــود دارد،
وحــدت همــان «مــن مطلــق» اســت ،حــاال در درون
ایــن «مــن مطلــق» ،از «مــن» و «جــز مــن» صحبــت
میکنیــم .وقتــی «مــن» خــود را وضــع میکنــد یــا
فــرا مینهــد« ،جــز مــن» وضــع میشــود و بعــد
دائــم بــا هــم در حــال درگیــری هســتند .بــرای مثال،
تعینــی کــه پیــدا میکنــد طبیعــت میشــود و بعــد
طبیعــت در مقابــل «مــن» قــرار میگیــرد .ولــی دقــت
داریــد کــه هــم «جــز مــن» و هــم «مــن» هــر دو در
درو ِن مطلــق هســتند .بنابرایــن در مجمــوع ،وحدتــی
را در ایــن بحــث شــاهد هســتیم .چــون منظر فیشــته
یــک منظــر اخالقــی اســت ،معتقــد اســت ویژگــی
«مــن» اراده اســت .اراده بــا مختــار بــودن و آزادی
مرتبــط اســت و ســپس بحــث تکلیــف و فضیلــت
را مطــرح میکنــد .علیرغــم اینکــه فیختــه معتقــد
بــود کــه بــه گونــهای میتوانــد از سوبژکتیویســم
خــاص شــود ،نهایتــ ًا مــا میتوانیــم نشــان دهیــم
کــه او هــم در دام سوبژکتیویســم و هــم سولیپسیســم
یعنــی خــود تنهــا انــگاری -اســیر اســت.هوســرل ،فیلســوف دیگــری اســت کــه بحــث
«مــن» و «جــز مــن» را مطــرح میکنــد .مــن فکــر
میکنــم او بــه عنــوان مؤســس پدیدارشناســی،
یکــی از جدیتریــن کســانی اســت کــه در حــوزه
«مــن» وارد شــده و بحــث «مــن» را تحلیــل کــرده
اســت .هوســرل انــواع نگاههــا بــه «مــن» در تاریــخ
فلســفه غــرب -از نــگاه دکارتــی کــه یــک نــگاه

راسیونالیســتی اســت تــا نــگاه هیــوم کــه یــک نــگاه
تجربــی اســت -را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
هیــوم مــن را ،a bundle of perceptions
یعنــی بســته ای از ادراکات میدانــد و معتقــد بــه
جوهریــت «مــن» نیســت .هیــوم معتقــد اســت «من»،
بســتهای یــا دســتهای از ادراکات هســتند کــه پشــت
ســر هــم و بــا ســرعت میآینــد و میرونــد .او
بــا طنــز بــه متافیزیســینها میگویــد جــز تعــداد
اندکــی از متافیزیســینها ،بقیــه مــردم وقتــی بــه
درون خــود نــگاه میکننــد جــز ادراکاتــی مثــل
ســرما ،گرمــا ،خشــم و نفــرت کــه پشــت ســر هــم
میآینــد ،چیــز دیگــری نمیبیننــد .هیــوم تعجــب
میکنــد کــه چیزهایــی بــه نــام «مــن» و جوهــر
مــن از کجــا آمدهانــد کــه مــا آنهــا را نمیبینیــم
و نمیتوانیــم در مــورد آنهــا ســخن بگوییــم؟ امــا
هوســرل وقتــی «مــن اســتعالیی» کانــت را تحلیــل
میکنــد ،نهایت ـ ًا بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه «مــن»
همــان  consciousnessیــا آگاهــی اســت .بخاطــر
اینکــه اگــر «مــن» آگاهــی نبــود ،بایــد میتوانســتیم
بــا یــک  reductionبــه «مــن» برســیم؛ در صورتــی
کــه نمیتوانیــم ایــن کار را بکنیــم .بنابرایــن همــان
آگاهــی انســان اســت کــه مــنِ انســان را تشــکیل
میدهــد.
بحــث «دیگــری» ،در فلســفههای اگزیســتانس
اهمیــت پیــدا میکنــد .دو فیلســوف مهــم
اگزیســتانس هســتند کــه از جهــت نــوع نگاهــی کــه
بــه «مــن» و بــه «دیگــری» دارنــد در مقابــل هــم
قــرار میگیرنــد .یکــی هایدگــر اســت کــه دازایــن
اســت و دیگــری همدازایــن اســت .همانطــور کــه
دازایــن ،وجــود در عالــم اســت ،وجــود بــا «دیگری»
هــم هســت .بنابرایــن مــا نمیتوانیــم راجــع بــه
«دیگــری» بــه عنــوان یــک عنصــر علیحــده و بیرون
صحبــت کنیــم و بعــد وجــودش را اثبــات کنیــم.
یــک پرســش اساســی کــه در مــورد هوســرل مطــرح
میشــد ایــن بــود کــه اگــر همــه پدیدارشناســی و
چگونگــی قــوام یافتــن و معنــا یافتــن جهــان را در
آگاهــی خالصــه میکنیــم« ،دیگــری» کجاســت؟ او
ســعی کــرد بــا بحــث  intersubjectivityکمــی
بــه ایــن بحــث نزدیــک شــود و وجــود «دیگــری»

را اثبــات کنــد .هایدگــر معتقــد اســت مــا نیــازی
بــه اثبــات «دیگــری» نداریــم .چــون «دیگــری» جــزء
مق ّومــات و اوصــاف وجــودی دازایــن اســت .اگــر
«دیگــری» نباشــد« ،مــن» نیســتم .بنابرایــن «مــن»
یعنــی «دیگــری» و مــن همانطــور کــه در نســبت
بــا عالــم تعریــف میشــوم ،در نســبت بــا دیگــری
تعریــف میشــوم.

در مقابــل نــگاه هایدگر ،ســارتر اســت کــه از منظری
دیگــر بــه «دیگــری» نــگاه میکنــد .کار ســارتر
دقیقــ ًا پدیدارشناســی اگزیستانسیالیســتی اســت.
حاصــل ایــن نــگاه در دوره اول -یعنــی دورهای کــه
تهــوع و بعــد از آن ،هســتی و نیســتی را مینویســد
و هنــوز بــه مارکــس گرایــش پیــدا نکــرده بــود و
نقــد عقــل دیالکتیکــی را ننوشــته بــود -در نمایــش
مشــهور درِ بســته تصریــح شــده اســت کــه در مــورد
«دیگــری» تصریــح میکنــد .دیگــری بــرای ســارتر
دوزخ اســت .مــا ناچاریــم «دیگــری» را بپذیریــم.
زیــرا اگــر «دیگــری» نباشــد ،مــا نمیتوانیــم
خودمــان را بشناســیم و ایــن یعنــی مــا نیســتیم .اگــر
«دیگــری» نباشــد ،مــا دچــار افســردگی میشــویم.
ایــن نکتــهای اســت کــه آقــای دکتــر هــم در
کتابشــان بــه آن اشــاره میکننــد .امــا مســئله
مهــم ایــن اســت کــه در عیــن حــال کــه «مــن» نیــاز
بــه «دیگــری» دارم« ،دیگــری» محدودکننــده آزادی
«مــن» اســت .یعنــی «دیگــری» بــا نــگاه و شــرمی
کــه در اثــر آن نــگاه در مــن ایجــاد میشــود ،ســبب
زیــر ســؤال رفتــن آزادی مــن میشــود .بنابرایــن
نــگاه ســارتر بــه «دیگــری» ،خــاف نــگاه هایدگــر
اســت« .دیگــری» دوزخ اســت .هــر چنــد در دوره
دوم کــه ســارتر بــه مارکــس گرایــش پیــدا میکنــد
و نقــد عقــل دیالکتیکــی را مینویســد ،نگاهــش بــه
«دیگــری» متفــاوت میشــود و میگویــد« :بچــهای
کــه گرســنه اســت ،تهــوع را چــه میفهمــد؟!» او
احســاس میکنــد در ادبیــات چیســت بایــد بــرای
مخاطــب بنویســیم و دغدغههــای مخاطــب و آزاد
شــدن مخاطــب از قیــد ظلــم بایــد مــد نظــر باشــد.
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ایــن مطالــب ،مختصــری در مــورد «دیگــری»
در نــگاه غربــی بــود .علیرغــم اینکــه یکــی از
تخصصهــای بنــده حــوزه پســتمدرن اســت و
سالهاســت آن را در مقطــع دکتــری درس میدهــم،
وارد آن نمیشــوم .آنهــا نگاهــی دیگــر بــه «دیگــری»
دارنــد کــه ورود بــه آن وقتگیــر خواهــد بــود.
همــان طــور کــه میبینیــد ،در فلســفه غربــی
نگاههــا متفــاوت اســت ،امــا تمرکــز
فلســفه معاصــر روی بحــث «دیگــری»
مســجل اســت .مخصوصــ ًا در دوره
اخیــر ،بحــث «دیگــری» در بحــث
گفتگــوی بینافرهنگــی محوریــت پیــدا
میکنــد و مهــم میشــود .بحــث بــر
ســر ایــن اســت کــه «مــن» بــا داشــتن
یــک هویــت مســتقل ،چگونــه و از
چــه منظــر میتوانــم بــا «دیگــری»
کــه او هــم هویــت مســتقل دارد وارد
گفتگــو شــوم؟
کتــاب مــن و جــز مــن چنــد محــور
مهــم دارد .چــرا بــه جــای ضمیــر مــن
از اســم ظاهــر اســتفاده میشــود؛ آیــا
رابطــه «مــن» و «جــز مــن» ،شــبیه بــه
رابطــه اراده و مــراد اســت؛ شــکاف
میــان «مــن» و «جــز مــن» و اینکــه مــا
چگونــه میتوانیــم ایــن شــکاف را
پــر کنیــم؛ تفــاوت «مــن» بــا انســان؛
چگونگــی یگانگــی «مــن» و «جــز من»
در ماهیــت انســان؛ مفهــوم دو گــزاره
«مــن هســتم» و «مــن میاندیشــم»؛
مــن بیــش از آنکــه اندیشــه باشــد،اندیشــیدن اســت .یعنــی توجــه به وجه
کــردار و کنــش «مــن» مهــم اســت .در
آراء فیشــته داریــم کــه کنش و کــردار،
مــنِ انســان را تشــکیل میدهنــد -نقــد
دیــدگاه مادیمســلکان و نســبت میــان معنــی و
«مــن» .مــن ابتــدا چنــد مطلــب مهــم از این کتــاب را
عــرض میکنــم و بعــد پرســشهایی را کــه فکــر
میکنــم بایــد طــرح شــوند خدمتتــان میگویــم.
اســتاد در ایــن کتــاب میگوینــد« :مــن نــه بــدن

اســت و نــه روح» .مســلم اســت کــه «مــن» بــدن
نیســت ،امــا چــرا روح نیســت؟ «زیــرا کــه مــا
میگوییــم روح و نفــس مــن» .بنابرایــن وقتــی کــه
ِ
نفــس مــن ،طبعــ ًا روح
روح مــن و
مــن میگویــم ِ
و نفــس نمیتواننــد «مــن» باشــند« .مــن بدیهــی و
غیــر قابــل مشــاهده اســت و بنابرایــن واحــد اســت،
یگانــه اســت و غیــر قابــل تجزیــه» .وجــود «مــن»
باعــث میشــود کــه مــن بتوانــم بــه
مــا ،شــما و ایشــان تصریــح کنــم« .من،
آینــه هســتی اســت» .یعنــی ظهــور
مطلــق از طریــق مــن اتفــاق میافتــد.
«جــز مــن» چیســت؟ «جــز مــن محــل
غیریــت و دگــر بــودن اســت» .یعنــی
نوعــی از خــود بیگانگــی انســان
اســت .ایشــان ســؤال میکننــد« :آیــا
بیــن جــز مــن و مــن دوگانگــی وجــود
دارد؟» و در پاســخ بــه ایــن ســؤال،
آن را در بحــث اتحــاد عالِــم و معلــوم
حــل میکننــد .چــون عالــم میشــود
«مــن» ،و معلــوم چیــزی اســت کــه در
مقابــل «مــن» قــرار دارد و بنابراین «جز
مــن» میشــود .چــون عالــم و معلــوم
متحدنــد ،از ایــن طریــق میتوانیــم
«مــن» و «جــز مــن» را بــه یــک وحدت
نســبی برســانیم؛ همانطــور کــه در نگاه
فیشــته میبینیــم کــه قــرار اســت از
طریــق یــک مــنِ مطلــق« ،مــن» و «جــز
مــن» را بــه یــک هماهنگــی و وحــدت
برســاند .ایشــان در ادامــه میفرماینــد:
«مــن همــان اندیشــه اســت .اندیشــه
نــه! اندیشــیدن» .توجــه داریــد کــه
اندیشــیدن ،کنــش و فعــل اســت .پــس
«مــن» بــه جــای اینکــه حامــل چیــزی
بــه نــام اندیشــه باشــد ،فعلــی اســت
کــه انجــام میشــود؛ یعنــی کنــش و کــردار اســت.
«مــن دروازه ورود بــه عالــم حضــور اســت» .عالــم
حضــور جــز در «مــن» ،در جایــی دیگــر نمیتوانــد
بــه ظهــور برســد .ایشــان در ادامــه بــه مــنِ مطلــق
اشــاره میکننــد .در اینجــا ایــن ســؤال پیــش

مــی آیــد کــه نســبت مــنِ مطلــق و مــنِ انســانی
چیســت؟ مــنِ مطلــق بســیط و مجــرد اســت و هیــچ
قیــدی را بــه خــود راه نمیدهــد .امــا انســان چــه
نســبتی بــا ایــن مــنِ مطلــق دارد؟ انســان همــان
«مــن» اســت کــه متعیــن میشــود و از هــر قیــدی
رهــا میشــود .همــه قیــود و ماهیاتــی کــه تعریــف
میشــوند« ،جــز مــن» هســتند.

بســیط اســت دارد؟ آیــا انســان از آن حیــث کــه
در مقابــل مــنِ مطلــق و تعیــن و تشــخص مــنِ
مطلــق اســت« ،جــز مــن» حســاب میشــود؟ و
اگــر «جــز مــن» باشــد ،آیــا مــا بعضــی از صفاتــی
کــه در مــورد انســان بــه عنــوان یــک مــن هســت
را نفــی نمیکنیــم؟
گفتگویــی میــان هــگل و فیلســوفان اســامی اثــر
آقــای دکتــر طالــب زاده قــدم بســیار مهمــی در
ایجــاد گفتگــو بــود .مضامیــن بســیار زیــادی در
کتــاب جنــاب آقــای دکتــر دینانــی وجــود دارد کــه
میتوانــد در گفتگــو بــا ســنت غربــی قــرار گیــرد.

کــه ایــن امــکان از طریــق شــهود هســت .امــا
ایــن تجربــه چــه ویژگیهایــی میتوانــد داشــته
باشــد؟ یعنــی آیــا ایــن شــهود از نــوع شــهودی
اســت کــه کســانی مثــل فیشــته در درک و دریافــت
«مــن» میگوینــد یــا چیــز دیگــری اســت؟
اســتاد میفرماینــد« :مــن از آن حیــث کــه ظهــور
مطلــق اســت ،تعیــن و تشــخص دارد .پــس هــم
کلــی اســت و هــم جزئــی» .ایــن نکتــه کــه گفتــه
میشــود «مــن» ،ظهــور مطلــق اســت و نســبت
دادن صفــت کلــی بــودن و جزئــی بــودن بــه آن
جــای توضیــح دارد .انســانی کــه متعیــن اســت
بــه عنــوان «مــن» چــه نســبتی بــا مــنِ مطلــق کــه

از نظــر مــن خیلــی خــوب اســت کــه ایــن گفتگــو
صــورت بگیــرد .مثـ ً
ا مرگآگاهــی ،زبــان و نقــش
آن در تجلــی مطلــق ،انســان بــه عنــوان روشــنگاه
یــا محــل ظهــور وجــود ،و نســبت زمــان بــا زبــان
و «مــن» ،و تاریــخ ،مضامینــی هســتند کــه در کتــاب
مــن و جــز مــن وجــود دارنــد و مــا میتوانیــم آنهــا
را از منظــر «مــن» در گفتگــو بــا ســنت غربــی قــرار
دهیــم .از نظــر بنــده ایــن کار از آن حیــث مهــم
اســت کــه از فلســفه اســامی در خیلــی از مضامیــن
امــروزی و معاصــر ،اعــاده حیثیــت میشــود و مــا
از ایــن طریــق بــه معاصریــت فلســفه اســامی
کمــک میکنیــم.

چنــد ســؤال را طــرح میکنــم .آیــا مــن میتوانــد از
خــود تجربـهای بــه دســت آورد؟ اســتاد فرمودهانــد
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متفکــران طرفــدار «فلســفید ِن میــان فرهنگــی»
کــه مرکــز آن در کشــور اتریــش و دانشــگاه ویــن
اســت ،بــرای بیســتمین ســالگرد فعالیــت خــود،
قصــد کردهانــد مفاهیــم و تأمــات فلســفی در
خصــوص مفهــوم «میــان» یــا «بین/بینابیــن» را از
ســنتهای فرهنگهــای گوناگــون گــرد آورنــد
و در قالــب یــک شــماره از نشــریة تخصصــی
فلســفة میــا ن فرهنگــی دانشــگاه ویــن کــه بیســت
ســال اســت بــا عنــوان  Polylogانتشــار مییابــد
و از ســابقهدارترین و معروفتریــن نشــریة
میانفرهنگــی جهــان اســت ،و میانفرهنگــی را در

واقــع یــک جهتیابــی جدیــد در فلســفهورزی.
میدانــد ،بــه عنــوان ویژهنامــه منتشــر کنــد.
فیلســوفان عضــو ایــن مرکــز بــه دنبــال پاســخی
بــرای ایــن ســئواالتاند :وقتــی میگوییــم
«گفتوگــوی میــان فرهنگــی» یــا «نســبیت
فرهنگــی» و  ،...مرادمــان از «میــان» در اصطــاح
«میانفرهنگــی» چیســت؟ ایــن پرســش کــه در
ابتــدا بســیار ســاده بــه نظــر میرســد ،بــه ســرعت
بــه پرسشــی دشــوار بــدل میشــود زیــرا مســتقیم ًا
در پیونــد بــا فرهنــگ ،بــا نظــر و عمــل ،میــا ِن بــود
و نبــود ،وجــود و ماهیــت ،بــودن و شــدن ارتبــاط

مییابــد .آنهــا بــه دنبــال پاســخ بــرای یافتــن ایــن
ســئواال تاند:
تفاوت میانفرهنگی و فرافرهنگیآیــا «میــان» جایــی اســت کــه فلســفهورزی بــر آنروی میدهــد؟
این میان کجاست؟مســلم ًا اســتاد دینانــی راجــع بــه ایــن مرکــز
تحقیقاتــی در دانشــگاه ویــن و قصــد آنــان اطــاع
دقیقــی نــدارد و بــرای او چنــدان هــم مهــم نیســت
کــه آنهــا بــه دنبــال پاســخ بــه چــه ســئواالتی
هســتند .ولــی ایــن فیلســوف و متفکــر معاصــر مــا
در فلســفة اســامی ،در مقدمــة کتــاب فــراز و فرود
فلســفی موضــوع چیســتی «میــان» را در فــراز و
فــرود فکــر فلســفی مطــرح میکنــد و میپرســد
«میــان» و «میانــه» چیســت و «فکــر ،میــان دارد؟» .او
در پاســخ بــه ایــن پرسشــی کــه خــو ْد طــرح کــرده
اســت ،میگویــد:
فکــر حرکــت اســت .حرکــت اعــم از ایــن کــه
جوهــری باشــد یــا عرضــی ،همــواره امــری بینابیــن
و میانــه اســت و عنــوان «شــدن» بــر آن صــادق
اســت .ایــن بینابیــن و میانــه بــه چــه معناســت؟
وقتــی از عنــوان بینابیــن و میانهبــودن حرکــت،
ســخن گفتــه میشــود ،ایــن مســئله نیــز مســلم
میشــود کــه تاریــخ و تاریخمندبــودن انســان نیــز
همــواره بینابیــن و میانــه اســت و او از ایــن کــه
در میــان آغــاز و انجــام قــرار دارد ،نیــز آگاهــی
پیــدا میکنــد .البتــه همــة موجوداتــی کــه در
زمــان هســتند و در تاریــخ بــه ظهــور میرســند،
در «میــان» هســتند و آغــاز و انجــام دارنــد ولــی
تنهــا انســان اســت کــه از در میــان بــودن و آغــاز
و انجــام داشــتنِ خــود ،آگاه اســت .آگاه بــود ِن
انســان از «در میــان بــود ِن خــود» ســبب میشــود
کــه گذشــته و آینــده داشــته باشــد ....انســان وقتــی
بــه گذشــته میاندیشــد ،گذشــته را بــه حــال
مـیآورد و از اندیشــه دربــارة آینــده ،امیــد و انتظــار
پیــدا میکنــد و بــا امکانهــای مختلــف مواجــه
میشــود (ص.)9 :

حــال مــا بــه حکــم ایــن کــه «امــکان ،ســلب دو
ضــرورت اســت» ناچــار بایــد بــه معنــی آنچــه
دو ضــرورت خوانــده میشــود ،آگاه باشــیم و
بدانیــم کــه بــه ناچــار بایــد درک معنــی وجــوب و
امتنــاع را بیابیــم و در عیــن حــال بدانیــم کــه تغییــر
گذشــته محــال اســت امــا همیــن گذشــته چــراغ
راه آینــدهای اســت کــه محــال اســت بــه تحقیــق
بــدان پــی ببریــم .در واقــع مــا در هــر «حــال» و
«آن» میــان گذشــته و آیندهایــم.
بنابرایــن انســان همــواره در میانه اســت و دو سـ ِ
ـوی
«میانبــودن» او ،زمانمنــدی و ابدیــت شــناخته
میشــوند .میــان زمانمندبــودن و ابدیــت ،فقــط
خصلـ ِ
ـت انســان اســت و هیــچ موجــود دیگــری از
آن آگاهــی نــدارد .ولــی بــاز ایــن پرســش مطــرح
میشــود کــه «میــان» در میــا ِن پرســشکردن و
پاســخدادن ،چــه معنایــی دارد؟
پــس هــر فــردی از افــراد انســان کــه یــک «مــن»
شــناخته میشــود ،از زمانمندبــودن و ابدیــت،
آگاهــی دارد و بــه حکــ ِم ایــن کــه از آنهــا آگاه
اســت ،بــا آنهــا بیگانــه نیســت .فــراز و فــرود
واقعــی و نفساالمــری همــان اســت کــه در
میــان زمانمنــدی و ابدیــت ،تحقــق میپذیــرد.
ایــن «فــراز و فــرود» از ویژگیهــای فکــر انســان
اســت .انســان بــه حکــم ایــن کــه پرســش دارد و
ـرح پرســش بپــردازد ،همــواره در
میتوانــد بــه طـ ِ
میــان پرســش و پاســخ؛ میــان آغــاز و انجــام اســت
زیــرا آغــاز ،جــز آغــاز هیــچ چیــز دیگــری نیســت
و در آنچــه جــز آغــاز هیــچ چیــز دیگــری نیســت،
پرســش مطــرح نمیگــردد .البتــه در پایــان نیــز
پرســش پایــان میپذیــرد.

فراز و فرود چیست؟
انســان بــه عنــوان «اشــرف مخلوقــات» در احســنِ
تقویــم آفریــده شــده اســت و ایــن «در احســن
آفریدهشــد ِن انســان» -کــه مقــام فــراز اســت -غیــر
از رســیدن بــه اســفل ســافلین اســت کــه مرتبــة
فــرود او بــه شــمار میآیــد .انســان بــه همــان
انــدازه کــه در فکــر ،فــراز و فــرود دارد ،در اراده
نیــز فــراز و فــرود پیــدا میکنــد.
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یکــی از اصلیتریــن ویژگیهــای ایــن «اشــرف
مخلوقــات» ،عشــق آگاهانــه اســت .اگــر بــه
شــکوهمندی عشــق بــاور داشــته باشــیم و
شــکوهمندتر از عشــق ،چیــزی نیابیــم ،بایــد
متوجــة ایــن نکتــه باشــیم کــه عشــق بــدون درک،
فهــم و آگاهــی از شــکوه معشــوق ،در حــد غریــزه
تنــزل مییابــد و از فــراز بــه فــرود میافتــد.
یکــی از فرودهــای انســان ،وقتــی اســت کــه انســان
اســیر تعصــب شــود و بــه ســوی امــور غیرمنطقــی
بگرایــد(ص .)14-15 :وقتــی ذهــن بــه جمــود و
تعصــب گرفتــار شــود ،زندانــیِ حصارهای ســخت
و مســتحکم میشــود ولــی ذهنــی کــه از تعصــب
و جمــود برکنــار باشــد ،جســتوجوگر اســت و
در هیــچ مرحلــهای از ایــن جســتوجو متوقــف
نمیشــود .از منظــر یــک جســتجوگر ،همــة
ارزشهــا بــه واســطة عقــل شــناخته میشــود
و چنیــن شــخصی ،خودشــناس اســت و در راه
شــناخت خــود ،تــاش میکنــد .او در ایــن راه
آزاد و آزاده اســت.
فکــر فلســفی فــراز و فــرود دارد .عــاوه بــر
فلســفه ،هنــر نیــز در نوعــی از فــراز و فــرود،
تحقــق پیــدا میکنــد .انســان بــه حکــم ایــن کــه
در فــراز و فــرودِ خــود ،بیماننــد اســت ،تنــوع و
گوناگونــی را دوســت دارد و از توقــف و جمــود،
خرســند نیســت .بــه همیــن دلیــل ،همــواره از یــک
مرتبــه و حالتــی کــه در آن قــرار دارد بــه مرتبــه
و حالــت دیگــر فــرا مــیرود و یــا گاهــی فــرود
میآیــد .در ایــن فــراز و فــرود ،معانــی نیــز فــراز
و فــرود پیــدا میکننــد.
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کتــاب فــراز و فــرود فکــر فلســفی ،دوازده فصــل
دارد کــه هــر فصلــی جداگانــه و مســتقل
بــه موضــوع خــاص در فلســفة
اســامی میپــردازد .البتــه
موضوعاتــی کــه خــاص
فلســفة اســامی نیســت
و در فلســفة غــرب هم
مطــرح اســت .مثــ ً
ا
فصــل اول «دربــارة

ذات و صفــت ،جوهــر و عــرض» اســت؛
و فصــل دوم «بــه موضــوع وجــود و
ماهیــت ،یــا بــود و نبــود» اختصــاص
یافتــه اســت .بــه قاعــدهای عقلــی ،در
فلســفة اســامی اشــاره شــده کــه میگویــد:
ٌ
ُّ
«کل ممکــن ٌ
زوج ترکیبـ ٌّ
ـی لــه ماهیة و وجــودٌ» یعنی
ٍ
هــر آنچــه ممکنالوجــود اســت ،یــک زوج
ترکیبــی اســت کــه از وجــود و ماهیــت تشــکیل
شــده اســت .آیــا میتــوان از «میــان» وجــود و
ماهیــت هــم ســخن گفــت؟ و ...فصــل ششــم کــه
دربــارة «آن و نقطــه ،اکنــون و اینجا»ســت و فصــل
هفتــم «آن چیســت؟ آیــا هســت؟ چــرا هســت»
ـص فلســفة اســامی
موضوعاتــی نیســت کــه متخـ ّ
باشــد .مــن بــاب مثــال دینانــی وقتــی موضــوع
چیســتی ســه کلمــة چیســت ،آیــا و چــرا را تحلیــل
میکنــد و بــه چرایــی و تحلیــل پرســش ،حقیقــت
و چگونگــیِ پیدایــش آن میرســد در صــدد پاســخ
قانعکننــدهای اســت بتوانــد خواننــده را مجــاب
کنــد و نــه ایــن کــه خاتمــة طــرح ایــن گونــه
پرس ـشها را اعــام نمایــد .از ایــن رو پاســخ بــه
ِ
حقیقــت پرســش را در ایــن مییابــد
پرســش از
کــه اگــر انســان بتوانــد بــه جهــل خویــش واقــف
شــود و بــه درســتی بدانــد کــه آنچنــان کــه بایــد
و شــاید ،نمیدانــد ایــن علــم بــه عــدمِ علــم و
آگاهــی بــه ناآگاهــی موجــب میشــود کــه او بــا
طــرح پرســش از نادانیهــای خــود بکاهــد و بــه
گســترش داناییهــای خویــش دســت یابــد در
اینجــا اســتاد دینانــی بــدون ایــن کــه از ســقراط
نامــی بــه میــان آورد کــه شــروع «فلســفه» را از
«حیــرت» میدانــد ،ســیرة او را مطــرح میکنــد
ولــی میگویــد «پرســش و پرس ـشگری نوعــی از
حیــرت اســت» و «علــم و آگاهــی مطلــق ،حیــرت
نیســت» .و نظــر خــود را پیرامــون ایــن دیــدگاه
ســقراط میگویــد کــه ایــن آگاهــی بــه ناآگاهــی
اســت کــه حیــرتآور اســت .او بــا ایــن تعبیــر از
«حیــرت» بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه پرســش،
بیــان اســتعداد و آمادگــیِ میــزان قبــول ،بــرای بــه
دســتآورد ِن علــم و آگاهــی اســت (ص.)268 :
مؤلــف دربــارة «ذات و صفــت ،جوهــر و عــرض»
اســت بــه دنبــال آن اســت کــه بگویــد جوهــر و
عــرض از جهــت وجــود در جهــان خــارج بــا

یکدیگــر متحدنــد و یگانهانــد ،امــا در ماهیــت
و مفهــوم بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد .البتــه
ایــن اتحــاد در وجــود و اختــاف در ماهیــت در
موضــوع ذات و صفــت نیــز صــادق اســت .اگــر
کســی از رابطــة میــان ذات و صفــت ،جوهــر و
عــرض نــاآگاه باشــد دربــارة حقیقــت و مجــاز
نیــز نمیتوانــد ســخن بگویــد (ص .)70-71 :بعــد
اســتاد دینانــی میخواهــد بــه ایــن ســئوال پاســخ
دهــد کــه تفــاوت میــان ذات و صفــت بــا جوهر و
عــرض در چیســت؟ چــه گونــه میتــوان دربــارة
مــاک و معیــار ایــن دو عنــوان و دو گانگــیِ آنهــا
ســخن گفــت؟ ســئوال دیگــری کــه در مــورد ذات
و صفــت مطــرح میشــود ایــن اســت کــه اگــر
ذات و صفــت بــه یکدیگــر بســتگی دارنــد ،چــه
گونــه میتــوان از برتــری و باالتــر بــود ِن ذات بــر
صفــات ســخن بــه میــان آورد؟
بحــث فــوق بــه فــراز و فــرود مرتبــط میشــود
زیــرا انســان بــه حکــم ایــن کــه در فــراز و فــرود
خــود ،بینظیــر اســت ،تنوعپســند اســت و از
توقــف و جمــود ناخرســند .لــذا همــواره از یــک
مرتبــه و حالتــی کــه در آن قــرار دارد بــه مرتبــه
و حالــت دیگــر فــرا م ـیرود و یــا گاهــی فــرود
میآیــد .البتــه وحــدت و یگانگــی انســان ،در
تمامــی مراتــب فــراز یــا فــرود و در همــة احــوال
گوناگــون حفــظ میشــود .مؤلــف بعــد از تبییــن
ایــن موضــوع« ،اصالـ ِ
ـت شــدن» را مطــرح میکنــد
و میگویــد اگــر «بــودن» معنــی نداشــته باشــد،
«شــدن» هرگــز جایگاهــی پیــدا نخواهــد کــرد.
زیــرا «شــدن» تحـ ّول و دگرگونــی اســت« .شــدن»
از آثــار بــودن اســت ولــی «بــودن» از آثــارِ شــدن
نیســت« .بــودن» مطلــق اســت و بــه دو قســم
ثابــت و متغیّــر قابــل تقســیم اســت ولــی «شــدن»
کــه مقیّــد هــم هســت ،فقــط «شــدن» اســت و
مقیّــد همیشــه بــه مطلــق وابســته اســت.
وجود و ماهیت ،یا بود و نمود
اگــر وجــودِ یــک شــیء از ماهیــت آن در عالــم
ذهــن و ادراک جداســت ،کــدام یــک از ایــن دو
بــر دیگــری تقــدم دارد؟ و اگــر هیــچ یــک از آنها
بــر دیگــری تقــدم نــدارد ،چــه گونــه میتواننــد
در جهــان خارجــی و بیــرون از ذهــن بــا یکدیگــر
متحــد شــوند؟ قبــل از ورود بــه ایــن بحــث ذکــر

ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر میرســد «ماهیــت»
عــدم نیســت زیــرا عــدم هرگــز موجــود نمیگــردد
امــا بــه حکــم ایــن کــه ماهیــت میتوانــد موجــود
گــردد ،پــس یــک امــر عدمــی اســت یعنــی نــه در
قیــد وجــود اســت و نــه مقیّــد بــه قیــد عــدم .بــه
عبــارت دیگــر ماهیــت ،واســطهای «میــان» وجــود
و عــدم نیســت( .ص)91 :
کســانی کــه از «حقیقــت» ســخن میگوینــد و
پیوســته در راه رســیدن به حقیقــت گام برمیدارند،
بایــد بــه ایــن مســئلة توجــه داشــته باشــند کــه
حقیقــت جــز ظهــورِ درون انســان در بیــرو ِن او،
چیــز دیگــری نیســت .همانطــور کــه مصــداق
بــدون مفهــوم معنــی پیــدا نمیکنــد ،بیــرون هــم
بــدون درون معنــیِ معقــول و محصلــی نخواهــد
داشــت .امــا آیــا وســعت و گســترة بیــرون انســان
بــه انــدازة وســعت و گســترة درون او اســت؟ آیــا
همــة ذات و درو ِن انســان در بیــرون او آشــکار
میگــردد؟
وحــدت و یگانگــی هویــت انســان بیــش از هــر
چیــز در اتحــاد و یگانگــیِ نظــر و عمــل شــناخته
میشــود .انســا ِن اندیشــمند همــواره عمــلِ خــود
را بــر اســاس نظــر خویــش میســنجد و پــس
از ســنجید ِن درســت اســت کــه نظ ـ ِر او در عمــلِ
او بــه ظهــور میرســد .امــا آیــا میتــوان گفــت
شـ ِ
ـخص اندیشــمند ،نظــر خــود را نیــز بــر اســاس
اعمالــی کــه انجــام میدهــد ،بــه محــک ســنجش
در مــیآورد؟ (ص.)111 :
اگــر ارســطو در تعریــف انســان «حیــوان ناطــق»
را مطــرح کــرده و ذات انســان را بــا لوگــوس ربــط
داده و نطــق را بــه «ســخن» تعبیــر میکنــد و
میگویــد هســتی در ســخن آشــکار میشــود؛ یــا
میبینیــم کــه کانــت در تعریــف انســان میگویــد
حیــوان اخالقــی ،یــا حیــوان اخالقمــدار؛ دینانــی
انســان را حیــوان باورمنــد و معتقــد میدانــد
و میگویــد اعتقــاد و بــاور جــز در انســان در
هیــچ موجــود دیگــری نیســت هــر چنــد ممکــن
اســت بــاور و اعتقــاد بــه لحــاظ منطقــی ســازگار
یــا درســت نباشــد (ص  .)113همیــن مطلــب در
فصــل ســوم کــه راجــع بــه «بــاور و گمــان یــا
یقیــن و شــک؟» اســت ،ادامــه مییابــد .یقیــن،
بــاور اســت و باورداشــتن بــدون یقیــن ،معنــیِ
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محصلــی نــدارد .یقیــن ،امــری باطنــی
معقــول و
ّ
اســت و بــدون رفتــن از محســوس بــه معقــول
ـن و هرگونــه
و عبورکــردن از مرحلــة شــک و ظـ ّ
تردیــد ،نمیتــوان بــه آن درســت یافــت .در اینجــا
هــم اســتاد متذکــر میشــود کــه بــاور داشــتن یــا
باورکــردن از ویژگیهــای انســان اســت و هیــچ
موجــود دیگــری در ایــن جهــان پیــدا نمیشــود
کــه از خصلــت «باورداشــتن» و «معتقــد بــودن»
برخــوردار باشــد.
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در ایــن جــا بــه تنــاوب ،چنــد ســئوال مطــرح
میشــود کــه آیــا یــک بــاور میتوانــد بــر بــاور
دیگــر مبتنــی باشــد؟ آیــا یــک بــاور از بــاور دیگــر
بــه وجــود میآیــد؟ آیــا باورداشــتن از آثــار قلــب
آدمــی اســت یــا از آثــار اندیشــه او؟ امــور قلبــی
بــا آنچــه فقــط محصــول اندیشــیدن بــه شــمار
میآیــد ،چــه تقاوتهایــی دارد؟ پاســخ اســتاد
بــه ایــن ســئوال ،اگــر بــه صــورت خالصــه درآیــد
میتوانــد ایــن باشــد کــه کار عقــل «ترجی ـحدادن»
اســت و کار قلــب ،همــان چیــزی اســت کــه
«خواســتن» نامیــده میشــود و ایــن تعریــف بــا

اندیشــههای اشــاعره ،کــه خواســتن را جــدا از
دانســتن میداننــد ،هماهنــگ و ســازگار اســت.
امــا آیــا انســان میتوانــد از طریــق آگاهیهــای
خــود بــه باورهایــش تحقــق بخشــد؟ آیــا «باورهــا»
تنهــا از ســخن «دانســتنها» و آگاهیهــا هســتند؟
ّ
مشــکک و ذومراتــب اســت و
یقیــن یــک امــر
بــا نازلتریــن مرتبــة خــود میتوانــد هرگونــه
شــک و تردیــد و گمــان را بزدایــد .عالیتریــن
مرتبــة یقیــن همــان مقامــی اســت کــه در اصطــاح
اهــل معرفــت «حقالیقیــن» نامیــده میشــود،
ِ
وجــودی
کــه ژرفتریــن مرحلــه از مراحــل
انســان اســت .در مرتبــة پائینتــر «عینالیقیــن» و
پائینتریــن مرتبــه «علــم الیقیــن» اســت.

حکمت ،موعظه و جدل.
موضــوع «حکمــت ،موعظه و جــدل» مضمون فصل
پنجــم کتــاب را تشــکیل میدهــد .در نظــر حکمای
بــزرگ و متألــه« ،حکمــت» مقتضــای برهانی اســت
کــه از مقدمــات عقلــی بــر اســاس موازیــن منطقــی
تشــکیل شــده باشــد« .حکمــت» اســتحکام در حکم
عقــل اســت و چیــزی محکمتــر و نیرومندتــر از
عقــل در جهــان وجــود نــدارد .تنهــا موجــودی کــه
در برخــی مــوارد بــه حــدود توانایــی و دانایــی،
و نیــز عجــز و ناتوانــیِ خــود ،آگاه اســت و حــد
و انــدازة خویــش را میشناســد« ،عقــل» اســت.
یکــی از ظهــورات عقــل ،ســخنگفتن اســت.
عقــل بــه حســب ِ
ذات خــود ،منطقــی اســت و در
عیــن حــال یــک گوهــر واحــد و یگانــه شــناخته
میشــود (ص.)211 :
اگــر بخواهیــم آنچــه در موضــوع «حکمــت،
موعظــه و جــدل» مطــرح میشــود را بــه زبــان
ســاده بگوییــم بــه ایــن صــورت در میآیــد:
زندگــیِ انســان ،نوعــی از آمــدن و رفتــن اســت؛
ولــی در آمــدن ،اراده و اختیــار مــا نقــش نداشــته
اســت در صورتــی کــه بــرای رفتــن و چگونــه
زیســتن ،اراده و اختیــار مــا منشــاء اثــر اســت و راه
یــا شــیوة زندگــی بســتگی بــه خواسـ ِ
ـت مــا دارد.
راههــا متفــاوت اســت و بــه انــدازة تعــداد افــراد
بشــر بــرای رســیدن بــه مقصــد ،راه وجــود دارد.

در بخــش پایانــی ایــن فصــل
بــه موضــوع «مــن» و ارتبــاط
مــنِ انســان بــا دیگــر انســانها
اختصــاص یافتــه اســت .هــر «مــن»
در طــول حیــات خــود شــادی و نشــاط
داشــته و در عیــن حــال بــدون بیــم و امیــد نبــوده و
نخواهــد بــود .هــر انســانی منحصــر بهفرد اســت و
سرنوشــت مخصــوص بــه خــود را دارد ولــی آنچه
هــر فــرد انســان را بــا دیگــری هماننــد میســازد
نقابــی از شــکل انســانیت اســت کــه همــه روی
ایــن نقــاب را کار دارنــد .از نظــر دینانــی بهتریــن
ســر ســویدا و
چیــزی کــه میتوانــد تــا حــدود
ّ
باطــن انســان را آشــکار ســازد ،ادبیــات اســت.
ادبیــات هــر قــوم یــا ملتــی ،آئینــة هســتی آن
ملــت اســت و خصوصیــات روحــی و باطنــی
قــوم یــا امتــی را نشــان میدهــد« .هــر انــدازه
اندیشــههای یــک م ّلــت ژرفتــر و تفکــر آنهــا
ِ
ادبیــات آن م ّلــت ّ
جذابتــر و
عمیقتــر باشــد،
ســرزندهتر خواهــد بــود» .آنچــه موجــب تعالــی
انســان میشــودّ ،
تفکــر اســت .بــه عبــارت دیگــر
انســان بــا تفکــر ،تعالــی مییابــد و تفکــر چــراغ
راه اســت .بــا خاموشــی تفکــر ،ظلمــت و جهــل
غالــب میگــردد .آنچــه از راه تفکــر بدســت
آیــد ،منحصــر بهفــرد اســت.
فصــل ششــم دربــارة آن ،نقطــه ،اکنــون و اینجــا
اســت .نقطــه را معمــوالً پایــان خــط دانســتهاند.
در اثبــات نامتناهــی نیــز از مفهــوم خــط اســتفاده
میشــود .آیــا خــط بــا رســیدن بــه پایــا ِن خــود
و تحققیافتــنِ نقطــه ،معنــی پیــدا میکنــد؟ اگــر
خــط بــه طــور بالفعــل و نامتناهــی وجــود داشــته
باشــد ،نقطــه هرگــز معنــی نخواهــد داشــت .پــس
خــط بــدون نقطــه و نقطــه بــدون خــط معنــی
نــدارد .بــه هــر روی ،نقطــه موضــوع علــم هندســه
اســت و مبنــای خــط و ســطح و حجــم بــه شــمار
مــیرود .بســیاری از فالســفه بــه مجــرد بــودن
ریاضیّــات بــاور دارنــد و آن را از مــا ّده و
قیــ ِد زمــان و مــکان آزاد میداننــد .امــا
تجــرد موجــودات ریاضــی از جملــه
ّ
نقطــه را نمیپذیرنــد .برخــی از
حکمــا نیــز از ریاضیــات بــه عنــوان
«علــم وســط» نــام میبرنــد و

میگوینــد ایــن علــم ،مــا ّدی
محــض نیســت و مجــرد صــرف
نیــز بــه شــمار نمیآیــد .علــم
ریاضیــات واســطهای «میــان» طبیعــت
و مابعدالطبیعــه« .میــان» مادیّــات صــرف
و مجــردات محــض.
اســتاد دینانــی وقتــی جایــگاه «نقطــه» را تبییــن
میکنــد میگویــد آنچــه دربــارة نقطــه گفتــه
شــد دربــارة «لحظــه» و «آن» نیــز صــادق اســت.
لحظــه یــا آن ،پایــان زمــان گذشــته اســت .لحظــه
بــه زمــان اختصــاص دارد ولــی نقطــه بــه مــکان.
هــم نقطــه و هــم لحظــه یــا «آن» ،مقطــع و
َمفصلانــد .نقطــه مقطــع و مفصــل بــرای مــکان
اســت و لحظــه یــا «آن» ،مقطــع و مفصــل بــرای
زمــان .کســی کــه بتوانــد گذشــته و آینــده را در
«اکنــون» یــا «آن» بیابــد ،میتوانــد همــة ابعــاد
جهــان را در یــک نقطــه کــه «اینجــا» خوانــده
میشــود ،بیابــد (ص .)255 :اگــر بپذیریــم مطابــق
قاعــدة عقلـیای کــه در ابتــدای مطلــب نقــل شــد
هــر یــک از موجــودات عالَــم امــکان از وجــود
و ماهیــت تشــکیل شــده اســت ،در واقــع همــه
چیــز از کوچکتریــن ذرات عالــم تــا بزرگتریــن
شــیء ...مر ّکــب اســت .پــس نقطــه هــم وجــود و
ماهیــت دارد و مرکــب اســت.
دینانــی همیشــه بــه نقــد عقــل نظــری و نقــد عقــل
عملــی و تفکیــک ایــن دو میپــردازد کــه نظــرش
نقــد بــه دیــدگاه کانــت اســت البتــه در آثــار
مکتــوب ،بــر عکــس گفتــار و کالسهــا ،معمــوالً
اســمی از کانــت بــرده نمیشــود .در اصلیتریــن
انتقــادی کــه بــه تفکیــک عقــل نظــری و عقــل
عملــی دارد ،میگویــد مقســم هــر دو قســمت
عقــل ،خــودِ عقــل اســت .بنــده نمیخواهــم
در اینجــا تحلیلــی از دیــدگاه کانــت و نقــدی
بــر انتقــاد اســتاد داشــته باشــم .کانــت خــود
را فیلســوف عقلگــرا نمیدانــد و در ســه اثــر
اصلــیاش یعنــی نقــد عقــل محــض
(کــه بــه نقــد اول معــروف اســت)؛
نقــد عقــل عملــی (یــا نقــد دوم) و
نقــد قــوة حکــم (یــا نقــد ســوم)،
بــا روش انتقــادی بــه نقــد عقــل
و حــدود آن در معرفــت ،عمــل
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و داوری میپــردازد .بنــده در مقالــهای بــا عنــوان
«جایــگاه عقــل در آثــار دینانــی» بــه ایــن موضــوع
پرداختــهام.
دینانــی بــا ایــن کــه قبــل از نــگارش کتــاب فــراز و
فــرود فکــر فلســفی ،کتــاب مــن و جــز مــن را نوشــته
و منتشــر کــرده اســت بــاز در فصــل یازدهــم کتــاب
فــراز و فــرود ،بــه «مــن» میپــردازد و عنــوان مطلــب
فصــل را «در جسـتوجو آنام کــه اکنــون آن نیســتم»
میگــذارد (ص .)393 :در ایــن فصــل میگویــد
تحقــق هویــت انســان ،در ســیالیّ ِ
ت هســتیِ اوســت و
ســیّالیّت هســتی انســان در ارتبــاط درون و بیــرون او
معنــی پیــدا میکنــد (ص )416 :ایــن حــرف دینانــی
بیشــباهت بــه دیــدگاه لوئیــس پویمــن (Louis
 )Pojmanنیســت کــه او در کتابــش بــا عنــوان
 Philosophy the quest for Truthیعنــی
«فلســفه در جســتوجوی حقیقــت» یــا «فلســفه،
پرســش بــرای حقیقــت» کــه پویمــن گزیدههایــی از
متــون فیلســوفان بنــام در شــاخههای مختلــف فلســفه
تألیــف و گــردآوری کــرده اســت ،در صفحــة دوم ایــن
کتــاب ابــراز امیــدواری میکنــد کــه خوانندگانــش بــا
مطالعــة ایــن کتــاب متقاعــد شــوند کــه:
«زندگــیِ بررسیناشــده ،ارزش زیســتن نــدارد .فلســفه
در عیــن حــال کــه آرامــش آدمــی را بــر هــم میزنــد،
تســ ّلیبخش نیــز هســت .فلســفه ،همانطــور کــه
ارســطو میگویــد بــا حیــرت از جســتوجوی
حقیقــت و حکمــت آغــاز میشــود و بــه حیــات و
زندگان ـیای کــه در کمــال عقلــی و اخالقــیِ پرشــور
اســت ،ختــم میگــردد» پژوهشهــای فلســفی
از ســویی بــا الــم و محنــت ،و از ســوی دیگــر بــا
لــذت و شــوق همــراه اســت .حاصــل ایــن بررســی
درک ســنجیدهتر و عقالنیتــر دربــارة زندگــی و
نظــرورزی دربــارة خــود و غیرخــود اســت.
Louis Pojman, Philosophy the Quest for
Truth, Wadsworth Publishing Company
.2.P ,1999 ,
دینانــی هــم میگویــد:
فلســفه متــاع بــازاری
نیســت .بــر مخالفــان
فلســفه میتــازد و
میگویــد فیلســوف
از هجمــه و مخالفــت

نمیترســد و ســقراطصفت خــود
ِ
معــرض وزیــدن بــادِ مخالفــان
را در
قــرار میدهــد زیــرا آنچــه حقیقــت را
در ذهــن ســرزنده و شــاداب نــگاه م ـیدارد
و بــر فعالیــت آن میافزایــد ،طــرح پرســش
بــرای دریافــت پاســخ درســت و قانعکننــده
اســت .مخالفــان فلســفه گــوش ناشــنوا دارنــد و
وقتــی گــوش شــنواییاش بســته باشــد ،ســخن حــق را
نمیشــنود .زندگیگــردن نوعــی مشــارکتجســتن
در گفتوگــو و پرســش و پاســخ بــه شــمار میآیــد.
گفتوگــو کننــده محــدود و پایانپذیــر اســت ولــی
گفتوگــو پایــان نــدارد .همــة گفتوگوهــا دوســتانه
و مســالمتآمیز نیســتند ولــی کلمــات در جنگیــدن
و ســخنها در ســتیزهجویی ،یکدیگــر را نابــود
نمیکننــد .انســان در هیــچ دو لحظــه یــا «آن» یکســان
نمیمانــد و اشــاره دارد بــه کالم حضــرت علــی(ع)
کــه فرمــوده اســت« :وای بــر کســی کــه دو روزِ او
یکســان بــوده باشــد» .فــراز و تعالــی انســان در همیــن
تحــول و تغیّــر و تفکــر اســت.
از خرد پر داشت عیسی بر فلک ّپرید او
گر خرش را نیم پر بودی ،نماندی در خری
دیــن خــدا تغییــر نمیکنــد ولــی برداشــت و فهــم
مــردم از دیــن تغییــر میپذیــرد و اندیشــة اهــل
ایمــان در طــول تاریــخ یکســان نیســت .کســانی کــه
نمیاندیشــند در بســیاری مــوادر یــک جهــان وهمــی
را بــه جــای یــک عالــم واقعــی و نفساالمــری
مینشــانند و خرافــه را جایگزیــن عقالنیــت میکننــد
(ص .)401 :تقلیــد کورکورانــه و فاقد آگاهی انســان را
بــه تعالــی نمیرســاند .تقلیــد ضــد اجتهــاد اســت کــه
پیوســته در تجــدد و تحــول اســت .از ایــن روســت
کــه تقلیــد در مــورد اصــول عقایــد ،جایگاهــی نــدارد.
«تفکــر» و «آگاهــی» روح حیــات انســانی اســت.
انســا ِن آگاه ،افــق دیــد دارد و همــواره از افــق خــاص
بــه آگاهــی میرســد .او از طرفــی بــا خودآگاهــی بــه
خویشــتن خویــش ارتبــاط دارد و از طــرف دیگــر از
روزنــة افــق و دیــد خــود بــه بیــرون مینگــرد و بــا
بیــرون ارتبــاط پیــدا میکنــد.
از خداونــد متعــال بــرای اســتاد عزیــز جنــاب دکتــر
دینانــی طــول عمــر بــا ع ـ ّزت خواهانــم.

معرفی و نقد کتاب

اختیار در ضرورت
هستی
آقای مجید حمیدزاده
استاد فلسفه

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .صحبــت کــردن در
حضــور اســتاد دینانــی و اســاتید دیگــر ســخت
اســت .امــا چــون در مــورد مطالــب خــود ایشــان
صحبــت میکنیــم ،کار کمــی راحتتــر میشــود.
بنــده نزدیــک  35ســال اســت کــه ایــن توفیــق را
داشــتهام تــا از خدمــت اســتاد بهرهمنــد شــوم و
همیشــه نیــز شــاگرد ایشــان خواهــم بــود و ایــن
را مایــه فخــر و مباهــات بــرای خــود میدانــم .بــه
همیــن دلیــل بــه خــود اجــازه نمیدهــم کــه در کنــار
اســم ایشــان ،اســم خــودم آورده شــود و اگــر کاری

را هــم انجــام دادم ،بــه عنــوان یــک دانشــجو و طلبه
بــوده اســت.
در مــورد کتــاب اختیــار در ضــرورت هســتی بحــث
میکنــم .اســتاد هــر چنــد وقــت یکبــار یــک
دغدغــه فکــری پیــدا میکننــد و مــا ایــن را از
بحثهایــی کــه بــا هــم داریــم متوجــه میشــویم
و تقریب ـ ًا میتوانیــم پیــش بینــی کنیــم کــه دغدغــه
ایشــان راجــع بــه چــه موضوعــی اســت .وقتــی ایــن
دغدغههــا تبدیــل بــه یــک اثــر میشــود ،بــا ســایر
آثــار ایشــان ربــط دارد و همانطــور کــه دوســتان
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توضیــح دادنــد ،ایــن پیوســت و ارتبــاط در بیــن
همــه آثــار ایشــان هســت .بــه یــک معنــا ایشــان بــه
تمــام مطالــب در تمــام آثارشــان اشــاره میکننــد.
یعنــی نمیتــوان گفــت کــه ایشــان بــه یــک مســئله
خــاص ،فقــط در یــک کتــاب اشــاره کردهانــد و
در هیــچ کتــاب دیگــری بــه آن نپرداختهانــد .یــک
ویژگــی اســتاد دینانــی ایــن اســت کــه ایشــان
جامعیتــی از نظــر مطالعــات در حــوزه فلســفه
اســامی و فلســفه غــرب دارنــد کــه شــاید کمتــر
کســی تــا ایــن حــد آن را داشــته باشــد و ایــن یــک
امتیــاز بــرای ایشــان اســت .ایــن امــر از اولیــن آثــار
ایشــان هــم دیــده میشــود .کتــاب وجــود رابــط
و مســتقل ایشــان در ســال  1361توســط شــرکت
ســهامی انتشــار بــه چــاپ اول رســید و چــاپ دوم
آن را مــا انجــام دادیــم .در مقدمــه و فصــل اول
آن کتــاب میبینیــد کــه ایشــان در اثــر دغدغــه
و مواجهــه فکریشــان بــا اندیشــههایی کــه در
غــرب هســت ،تحلیلــی از روش در فلســفه دکارت
و تحلیلــی از «مــن مــی اندیشــم ،پــس هســتم»
میکننــد .پــس ایــن دغدغــه اخیــر ایشــان نیســت،
بلکــه ایــن دغدغــه از اول در آثــار ایشــان وجــود
داشــت.
مقدمــه کتــاب شــرح فصــوص الحکــم جنــدی
را -کــه اصــل کتــاب بــه اهتمــام مرحــوم اســتاد
آشــتیانی تصحیــح شــد -اســتاد دینانــی نوشــتهاند.
گویــا ایشــان کســالتی پیــدا کردنــد و فرصتــی بــرای
نوشــتن مقدمــه پیــدا نکردنــد .بنابرایــن از اســتاد
دینانــی بــرای نوشــتن مقدمــه خواهــش میکننــد.
اســتاد یــک مقدمــه  70-60صفحـهای بــر آن کتــاب
کــه در حــوزه عرفــان اســت مینویســند .بنابرایــن
در ایشــان یــک پویایــی اندیشــه وجــود دارد کــه در
یــک جــا متوقــف نمیشــود.
مــا بــا همــه آثــار ایشــان و بــه طــور مضاعــف بــا
ایــن اثــر ایشــان -از آن جهــت کــه وظیفــه چــاپ
آن بــه عهــده مــن بــود -مأنــوس هســتیم .اگــر
بخواهیــم در مــورد کتــاب اختیــار حــق مطلــب را ادا
کنیــم ،زمــان زیــادی میبــرد .بنابرایــن فقــط چنــد
نکتــه را خدمــت دوســتان عــرض میکنــم.
آب دریا را اگر نتوان کشید
پس به قدر تشنگی باید چشید
نکتــه اول در مــورد اســم کتــاب اســت .چــرا
کتــاب بــه ایــن نــام گذاشــته شــد و چطــور دغدغــه
فکــری ایشــان قــرار گرفــت؟ مــا در عالــم ضــرورت

زندگــی میکنیــم .مــا در فلســفه قاعــدهای داریــم
کــه میگویــدَ :
یوجــد».
«ألشــی ُء مــا لَــم یَ ِجــب لَــم َ
اگــر هــر چیــزی – از عــرش تــا فــرش -بخواهــد
تحقــق پیــدا کنــد اول بایــد وجــوب پیــدا کنــد و
بعــد وجــود پیــدا میکنــد .شــاید بــا مســامحه
بتــوان گفــت کــه وجــوب و وجــود مســاوق
هســتند .اگــر اینطــور باشــد مســئلهای بــه نــام
اختیــار کــه در بطــن و ذات او امــکان نهفتــه اســت،
نقطــه مقابــل ضــرورت و وجــوب اســت .مــا بایــد
نســبت ایــن پدیــده را بــا ایــن مســئله روشــن کنیــم.
از یــک طــرف میگوییــم هــر چیــزی در ایــن عالــم
تــا وجــوب و ضــرورت پیــدا نکنــد ،وجــود پیــدا
نمیکنــد و از طــرف دیگــر میگوییــم مــا چیــزی
بــه نــام اختیــار داریــم کــه خاصیــت آن ایــن اســت
کــه در هــر جایــی -چــه در ذات مقــدس ربوبــی و
چــه در مــا انســانها -بخواهــد تحقــق پیــدا کنــد،
یــک امــکان راه پیــدا میکنــد؛ مــن میتوانــم ایــن
کار را بکنــم ،میتوانــم آن کار را نکنــم .در ذات
مقــدس ربوبــی هــم همینطــور اســت .باالخــره ایــن
اختیــار موجــود هســت یــا نیســت؟ اگــر موجــود
هســت ،پــس ضــروری اســت .زیــرا وجــود بــدون
ضــرورت نمیشــود .حــال اگــر ضــروری شــود،
امــکان و اختیــارش کجــا م ـیرود؟ مســئله اصلــی
ایــن کتــاب همیــن موضــوع اســت .ایشــان در ایــن
کتــاب در پانــزده فصــل مطالبــی را بــه شــکلهای
مختلــف ارائــه داده و از راههــای مختلــف وارد ایــن
موضــوع شــدهاند و آنهــا را تحلیــل کردهانــد.
یکــی از بحثهــای اساســی در فلســفه ،مــواد و
جهــات ثالثــه اســت :وجــوب ،امتنــاع و یــا امــکان.
هــر امــری را کــه در نظــر بگیریــم ،از ایــن ســه
ممتنــع أو
موجــب أو
حالــت خــارج نیســت :ا ِ ّمــا
ٌ
ٌ
ممکــن .ظاهــرا ً ایــن ســه ،قســیم هــم هســتند.
ٌ
امــا ایشــان ایــن ســؤال را مطــرح میکننــد کــه
مقســم در اینجــا چیســت؟ یعنــی چــه چیــزی بــه
واجــب ،ممکــن و ممتنــع تقســیم میشــود؟ ایشــان
میگوینــد چیــزی کــه حاکــم بــر همــه اینهــا اســت
ضــرورت اســت .ضــرورت ،بــه ذات ضــروری
اســت .امتنــاع هــم در امتنــاعاش بــه ذات ضــروری
اســت .ضرورت ـ ًا امتنــاع ،امتنــاع اســت .ممکــن هــم
بــه ذات ممکــن اســت .پــس چیــزی کــه در هــر
ســه اینهــا جریــان پیــدا میکنــد ضــرورت اســت.
ایــن ضــرورت اســت کــه خــودش را در ســه
چهــره و ســه قالــب بــه مــا نشــان میدهــد .ایشــان

میگوینــد در عیــن حــال کــه اختیــار ضــروری
اســت و هیــچ چیــز نمیتوانــد بــدون ضــرورت
باشــد ،امــا یکــی از چهرههایــی کــه ضــرورت
خــودش را نشــان میدهــد ،اختیــار اســت .بــا
وجــود اینکــه اینجــا جــای بحــث وحــدت و
کثــرت ،بحــث حــدوث و قــدم ،بحــث مطلــق و
مقیــد نیســت ،ولــی ایشــان در اینجــا ایــن اســتفاده
را بــه درســتی میفرماینــد .ایشــان میگوینــد
اگــر اختیــار وجــود نداشــت ،تــو گویــی ضــرورت
محــدود میشــد .یعنــی مــا یــک قســم از ضــرورت
را نداریــم .کمــال ضــرورت بــه ایــن اســت کــه
اختیــار تحقــق داشــته باشــد و اگــر اختیــار تحقــق
نداشــته باشــد ،تــو گویــی بــا یــک نقصــان مواجــه
هســتیم .از ایــن جهــت ایشــان میگوینــد اختیــار
در جــودش وجوبــ ًا بایــد اختیــار باشــد .یعنــی
خــود اختیــار نمیتوانــد اختیــاری باشــد .کمــا
اینکــه اشــاره کردیــم ،امــکان در امــکان بودنــش
بایــد ضرورت ـ ًا امــکان باشــد .اگــر ضرورت ـ ًا امــکان
نباشــد ،پــس غیــر ممکــن میشــود .در صورتیکــه
مــا راجــع بــه امــکان صحبــت میکنیــم.
ایشــان نکتـهای را در مــورد تفــاوت آزادی و اختیــار
بیــان میفرماینــد .ممکــن اســت فکــر کنیــد آزادی
یعنــی اختیــار و اختیــار یعنــی آزادی .امــا ایشــان
میفرماینــد اینطــور نیســت .معمــوالً عــدهای آزادی
را بــه آن میداننــد کــه انســان از قیــد شــهوات و
نفســانیات آزاد و رهــا باشــد .همچنیــن در نقطــه
مقابــل میفرماینــد عــدهای معتقدنــد کــه آزادی
یعنــی مــن هــر کار کــه دلــم و نفســم میخواهــد
را انجــام دهــم ،یعنــی کامــ ً
ا در بنــد شــهوات و
نفســانیات باشــد .ایشــان میفرماینــد آزادی بــه
گون ـهای نیســت کــه مثــل یــک شــیء باشــد و مــا
بتوانیــم آن را تملــک کنیــم .مــا میتوانیــم بگوییــم
ایــن لیــوان و خــودکار متعلــق بــه مــن هســتند،
امــا نمیتوانیــم بگوییــم ایــن آزادی متعلــق بــه
مــن اســت .آزادی وجهــهای از وجــوه وجــود
انســان اســت و در بیــرون از وجــود انســان معنــا
پیــدا نمیکنــد .هــر جایــی کــه وجــود و آگاهــی
تحقــق داشــته باشــند ،مظهــری از آزادی معنــا پیــدا
میکنــد .ایــن آزادی در مرتبــه اعلــی و بــه نحــو
مطلــق در ذات مقــدس ربوبــی اســت و در آنجــا
آزادی بــه گون ـهای اســت کــه هیــچ مقــام ســؤال و
تکلیفــی مطــرح نمیشــود.
در ادامــه ،ایشــان بحثــی را مطــرح میفرماینــد کــه

اختیــار همیشــه بــا مســئولیت و تکلیــف مــازم
اســت و بعــد میگوینــد اگــر ایــن طــور باشــد،
آیــا مــا بــه ایــن معنــا در خــود خداونــد هــم اختیــار
داریــم؟ در ایــن صــورت یعنــی خــدا هــم ُمک ّلــف
و مســئول اســت؟ در صورتــی کــه مــا میدانیــم
در مــورد خداونــد ســؤال معنــا نــدارد و کســی
نمیتوانــد از خــدا ســؤال کنــد .پــس بــا ایــن
اختیــار چــه کنیــم؟ یــا بایــد بگوییــم خــدا مختــار
نیســت ،یــا اگــر مختــار اســت پــس تکلیــف خــدا
چــه میشــود؟ اصلیــت خــدا چــه میشــود؟
ایشــان در آنجــا اشــاره میکننــد کــه آیــا بــرای
امــری نامتناهــی ،فــرض غیــر ،معنــا پیــدا میکنــد
کــه بعــد کســی از او ســؤال کنــد یــا نکنــد؟ اگــر
نامتناهــی بــه ایــن معنــی اســت کــه چیــزی ورای
او قــرار نمیگیــرد ،پــس آن غیــری کــه بخواهــد
از خــدا ســؤال کنــد کیســت؟ فــرض کنیــم قــرار
اســت از نامتناهــی ســؤال پرســیده شــود .چــه
کســی از نامتناهــی ســؤال میپرســد؟ نکتــه دوم
ایــن اســت کــه ســؤال کــردن خداونــد از دیگــری
هــم معنــا نــدارد .ممکــن اســت تعجــب کنیــد .آیــه
شــریفه میفرمایــد «اليُ ْســئ َُل َع ّمــا يَ ْف َع ُ
ــم
ــل َو ُه ْ
يُ ْســئَ ُلونَ » .قســمت اول آیــه کــه میفرمایــد کســی
نمیتوانــد از خــدا ســؤال کنــد ،روشــن اســت .امــا
قســمت دوم چطــور؟ «و هــم یســئلون» یعنــی آنهــا
ســؤال میکننــد .اســتاد میفرماینــد ســؤال بــه
معنــای حقیقــی در مــورد خداونــد وجــود نــدارد.
چــرا؟ چــون ســؤال بــه معنــای پرسشــی اســت کــه
انســان نمیدانــد و میخواهــد چیــزی برایــش
روشــن شــود .مگــر میشــود در مــورد خداونــد هــم
چنیــن فرضــی کــرد کــه خــدا چیــزی را نمیدانــد و
میخواهــد ســؤال کنــد تــا چیــزی برایــش روشــن
شــود؟! پــس در اینجــا «ســؤال» معانــی دیگــری
پیــدا میکنــد .ایشــان در اینجــا همــه مطالــب را
بــاز میکننــد .وقتــی تکلیــف ســؤال روشــن شــود،
تکلیــف «تکلیــف» هــم روشــن خواهــد شــد کــه
خداونــد در برابــر چــه کســی میخواهــد مکلــف
باشــد؟
مــن در صــد صفحــه از کتــاب ایشــان بیــش از 200
عنــوان را مشــخص کــردهام کــه بــه دلیــل کمبــود
وقــت از بعضــی قســمتها عبــور میکنیــم .همــان
طــور کــه آقــای دکتــر طالــب زاده ،جنــاب آقــای
محقــق دامــاد و ســرکار خانــم دکتــر مصطفــوی بــه
آن اشــار کردنــد ،جســتجوگری و تحقیــق بــه معنای
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دقیــق کلمــه روحیــه تــام و تمام جناب اســتاد اســت
و ایشــان همیشــه بــا اندیشــه ،مواجهــه و درگیــری
داشــتهاند .اندیشــه هیــچ وقــت بــرای ایشــان ســبک
نبــوده اســت .در جلســاتی کــه مــا خدمــت ایشــان
هســتیم ،زمانــی کــه یــک مطلــب ایشــان را میگیــرد
ســراپا شــور و انــرژی میشــوند .همــه مــا شــهادت
میدهیــم کــه ایشــان از نظــر بحــث علمــی از همــه
مــا جوانتــر هســتند .در ایشــان ذرهای سســتی
نمیبینیــم و ایشــان در حــوزه اندیشــه حقیقت ـ ًا ایــن
گونــه هســتند .مــا بحثهــای مختلفــی در مــورد
فلســفه غربــی و فلســفه اســامی داریــم .ایشــان
ناگهــان وســط بحــث توقــف میکننــد و آنجــا
یــک غواصــی شــروع میشــود .ایشــان هیــچ وقــت

گــوش میدهنــد کــه گویــی یــک اســتاد
فلســفه از ایشــان ســؤال میکنــد .بعــد از
آن ،اســتاد مطلــب را بــا همــان زبــان مخاطــب
توضیــح میدهنــد .گاهــی مــا بــه ایشــان
میگوییــم چــرا وقتتــان را صــرف ایــن
امــور میکنیــد؟ ایشــان میگوینــد ایــن مســئله
ایــن فــرد اســت کــه بــا آن درگیــر شــده اســت و مــا
بایــد بــا او همراهــی کنیــم .معلــوم اســت کــه ایشــان
در مواجهــه بــا یــک متفکــر مثــل کانــت و هایدگــر
سرســری رد نمیشــوند .لــذا تــا انتهــای مســیر را
طــی میکننــد و بــه عنــوان یــک متفکــر اســامی
کــه رگ و ریشهشــان مشــخص اســت ،بــه بیــان
ســیر مطالــب در ســاختار جدیــد میپردازنــد.

مخاطــب را کوچــک در نظــر نمیگیرنــد ،حتــی اگــر
مخاطــب ،فــردی کــم ســن و ســال باشــد .افــراد
متعــددی بــرای ســؤال کــردن از ایشــان بــه دفتــر مــا
میآینــد .گاهــی پیــش میآیــد کــه فــرد مخاطــب،
یــک نوجــوان اســت و بیســت ســال هــم
نــدارد .ولــی ایشــان بــه هیــچ
عنــوان مطلــب را بــه دلیــل
ســن مخاطــب سرســری
در نظــر نمیگیــرد.
ایشــان طــوری بــه
ســخنان مخاطــب

ایشــان میفرماینــد انســان دروازه عالــم اســت.
ایــن مطلــب در فلســفه غــرب و بــه خصــوص در
نظریاتــی کــه بعــد از مدرنیتــه مطــرح میشــوند و
اوج آن در سوبژکتیویســم اســت ،نیــز هســت .ایــن
ســخن اســتاد دینانــی بــا ایــن پایــه کــه ایشــان یــک
متفکــر و شــاگرد عالمــه طباطبایــی و آیــت اهلل ســید
ابوالحســن رفیعــی قزوینــی بــوده اســت ســنجیده
نمیشــود .ایشــان آن پایــه را خــوب فهمیــده و
کســی نمیتوانــد بگویــد کــه ایشــان متوجــه آن مبنــا
نبــوده اســت .ســپس ایــن ســخن را در قالبــی کــه
کام ـ ً
ا بــا فضــای فکــری و فرهنگــی مــا آشناســت

طراحــی میکننــد کــه دیگــر هیــچ ربطــی
بــه ســوبژکتیویته نــدارد ،زیــرا در ادامــه
نقــد جانانــهای از آن اندیشــه میکننــد.
اســتاد میفرماینــد چــرا انســان در حــوزه
عالــم هســتی اســت؟ و پاســخ میدهنــد کــه
مگــر انســان در ایــن عالــم و از صنــف هســتی
نیســت؟ اگــر انســان از صنــف هســتی اســت و
دربــاره هســتی تفکــر و تأمــل میکنــد ،یعنــی عالــم
در انســان ظهــور پیــدا میکنــد .پــس انســان تبدیــل
میشــود بــه یــک دریچــه و دروازهای کــه از آن
طــرف در اینجــا ظهــور پیــدا میکنــد و بعــد یــک
ظهــور دیگــری ایــن ســمت پیــدا میشــود.
ایشــان نکتــه دیگــری را اشــاره میکننــد و
میگوینــد کلمــه اختیــار از نظــر لغــت از بــاب
افتعــال اســت .یعنــی مبــدأ اشــتقاق آن کلمــه خیــر
اســت .یعنــی شــخص ،خوبــی را انتخــاب میکنــد.
ایشــان میگوینــد کــه اگــر شــخص ،خوبــی را
انتخــاب میکنــد در آنصــورت حــق تعالــی کــه
ملــک و ملکــوت را آفریــده ،مختــار هســت یــا
نــه؟ در واقــع ایشــان بــه بحــث اختیــار در مــورد
خداونــد میپردازنــد .آیــا ایــن گونــه اســت کــه
مــا یــک شــر داریــم و خــدا در بیــن امــور ،بهتریــن
را انتخــاب میکنــد؟ البتــه کــه ایــن طــور نیســت!
ایشــان ایــن بحــث را بــاز نمیکننــد ولــی در
جــای دیگــر کــه راجــع بــه بحــث جهانهــای
ممکــن صحبــت میکننــد ،بــه آن اشــاره میکننــد.
برخــی از فالســفه مطــرح کردهانــد کــه مــا تــا حــد
بیشــمار و نامتناهــی جهانهــای ممکــن داریــم و
عالــم فقــط ایــن کــه مــا تصــور میکنیــم نیســت.
منتهــی ایشــان میفرماینــد کــه اگــر مــا جهانهــای
ممکــن داریــم ،کــدام یــک وقــوع و تحقــق پیــدا
کــرده اســت؟ آنهــا ممکــن هســتند امــا تحقــق پیــدا
نکردهانــد .چــرا از بیــن آن جهانهــای ممکــن کــه
میتوانســتند تحقــق پیــدا کننــد ،فقــط همیــن یکــی
تحقــق پیــدا کــرد؟ ترجیــح بــا مرجــح کــه محــال
اســت .پــس چیــزی کــه در ایــن جهــان وجــود
داشــته ،همانــی بــوده کــه آن را از همــه احســن و
خیــر کــرده تــا تحقــق پیــدا کنــد .وگرنــه ترجیــح
بــا مرجــح پیــش میآیــد کــه ایــن امــر در مــورد
خداونــد معنــا نــدارد.
نکتــه دیگــری کــه اســتاد بــه آن اشــاره میفرماینــد
راجــع بــه دغدغهمنــدی اســت .از خصوصیــات
اختیــار ایــن اســت کــه حدأقــل در عالــم انســانی

بــا دغدغــه همــراه میشــود .موجــودی کــه مختــار
اســت ،دغدغهمنــد اســت .مــا بایــد بــا ایــن دغدغــه
چــه کنیــم؟ ایــن دغدغــه نقطــه مقابــل آرامــش
اســت کــه مطلــوب ذاتــی انســان اســت .ایشــان بــا
یــک ســری بحثهــا و مقدمــات مبســوط ،اشــاره
میکننــد کــه ایــن دغدغــه تــا بــه آن ضــرورت و
وجــوب نامتناهــی کــه در ذات مقــدس ربوبی اســت
نرســد ،آرامــش پیــدا نمیشــود .ایشــان بــدون
ذکــر آیــه ،در واقــع بــه آیــه «اال بذکــر اهلل تطمئــن
القلــوب» اشــاره دارنــد .در حقیقــت ایشــان یــک
تفســیر فلســفی از ایــن آیــه را مطــرح میکننــد.
در صفحــه  62ایشــان بحثــی را مطــرح میکننــد
کــه یکــی از متفکــران آلمانــی هــم بــه آن اشــاره
کــرده انــد« :جهانــی را کــه مــا تجربــه نکــرده باشــیم
ارزش زیســتن نــدارد ».جنــاب اســتاد ایــن تعبیــر
را بــه ایــن صــورت کــه «جهانــی کــه انســان آن
را بــه هیــچ وجــه نشناســد ،ارزش زندگــی کــردن
نــدارد» تغییــر دادهانــد .یــک مطلــب اساســی کــه
در ایــن کتــاب و در همــه آثــار ایشــان هســت،
تأکیــدی اســت کــه ایشــان بــر آگاهــی و عقــل
دارنــد؛ بــه طــوری کــه هیــچ چیــز را از ایــن دو
خــارج نمیداننــد .ایشــان در اینجــا هــم بــه آن
موضــوع اشــاره میکننــد و بعــد قاعــده معــروف
«المجهــول المطلــق ال یخبــر عنــه» -یعنــی چیــزی
کــه مجهــول اســت نمیتــوان از آن خبــری داد -را
مطــرح میکننــد .بالفاصلــه ایــن اشــکال مطــرح
میشــود کــه همیــن قاعــده ،یــک خبــر اســت.
ایشــان میگوینــد ایــن مجهــول مطلقــی کــه مــا از
آن خبــر میدهیــم ،در حــوزه ذهــن مــا تحقــق دارد.
بنابرایــن بــه آن آگاه هــم هســتیم .پــس مــا از ایــن
آگاهــی خبــر میدهیــم .بعــد بــه قاعــده «المعــدوم
المطلــق ال یخبــر عنــه» میپردازنــد و عیــن همیــن
ماجــرا را بیــان میکننــد .ایشــان در ایــن بحــث،
بحـ ِ
ـث ربــط را مطــرح میکننــد و میگوینــد چیــزی
کــه اینهــا را بــه هــم اتصــال میدهــد ،آگاهی اســت.
ایــن آگاهــی اســت کــه حــد و مــرز بیــن امــکان،
امتنــاع و وجــوب و همچنیــن حــد و مــرز
بیــن اختیــار و ضــرورت
را معیــن میکنــد؛ البتــه
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه
کــه خــود آگاهــی هیــچ
مــرز و حــدی نــدارد.
والســام.
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رونمایــی پنــج اثــر از حکیــم معاصر ،جناب اســتاد
دینانــی اســت .اســتادان عزیــز در ایــن نشســت بــه
معرفــی محتوایــی ایــن آثــار پرداختنــد و همــگان
بهــره منــد شــدند .اجــازه دهیــد بنــده هــم چنــد
کالمــی هــر چنــد انــدک بــر آن افاضــات بیافزایــم
و نــگاه خــودم را نســبت بــه آثــار ایشــان عــرض
کنــم .مــا همیشــه توفیــق داشــتهایم کــه
از آثــار ایشــان بهرهمنــد شــویم و تلمــذ

و شــاگردی کنیــم .مــن دیشــب حــدود دوازده اثــر
اســتاد را تــا نزدیــک صبــح مطالعــه کــردم .چــون
میدانســتم کــه هــر یــک از اســاتید بزرگــوار یــک
کتــاب را معرفــی میکننــد ،میخواســتم بــا یــک
نــگاه درجــه دوم ،هــم نســبت بــه ایــن آثــار و هــم
نســبت بــه مؤثــر ،نظــر خــودم را عــرض کنــم.
آثــار اســتاد دینانــی بــه دو دســته تقســیم میشــوند
کــه دســته اول عمدت ـ ًا بــر دســته دوم تقــدم دارد.
دســته اول آثــار اســتاد ،معرفــی شــخصیتهای
فکــری و فیلســوفان و متفکــران جهــان اســام
اســت .مثــ ً
ا ایشــان ســهروردی را در شــعاع

اندیشــه و شــهود در فلســفه ســهروردی معرفــی
کــرده اســت؛ غزالــی را در کتــاب منطــق و معرفت
در نظــر غزالــی معرفــی کــرده اســت؛ ابــن رشــد
در کتــاب درخشــش ابــن رشــد در حکمــت مشــاء
معرفــی شــده اســت؛ خواجــه نصیــر الدین طوســی
بــا عنــوان خواجــه نصیرالدیــن طوســی فیلســوف
گفتگــو معرفــی شــده اســت؛ جــال الدیــن دوانــی
فیلســوف ذوق و التّألّــه یکــی دیگــر از آثــار اســتاد
اســت؛ و یــا ابــن ســینا کــه بــا عنــوان ســخن ابــن
ســینا و بیــان بهمنیــار معرفــی شــده اســت .آیــا
آقــای دکتــر دینانــی ایــن شــخصیتها را تصادفــی
انتخــاب کــرده اســت؟ آیــا از ســر ذوق مطالبــی را
در مــورد غزالــی و خواجــه نصیــر نگاشــته اســت؟
مــن بــا مطالعــه آثــار ،اصـ ً
ا چنیــن گمانــی نبــردم.
هــر یــک از ایــن شــخصیتها در جهــان اســام
تأثیــر بــه ســزایی داشــتند .غزالــی هنــوز در جهــان
اســام یــک شــخصیت قدیــس اســت .البتــه اســتاد
نقدهایــی بــر غزالــی دارنــد و اصــوالً اهــل فلســفه
منتقــد غزالــی هســتند ،ولــی بــا ایــن حــال ،غزالــی
شــخصیت بزرگــی اســت .تولــد ایشــال در ســال
 450و وفــات او در ســال  505قمــری اســت.
چــون غزالــی بــزرگ و تأثیرگــذار اســت ،هنــوز
بعــد از گذشــت هــزار ســال از وفاتشــان ،ایشــان
همچنــان شــخصیت مؤثــری اســت .یکــی دیگر از
ایــن شــخصیتهای بــزرگ ،خواجــه نصیرالدیــن
طوســی اســت .بنــده بارهــا گفت ـهام کــه اگــر بــه
اندیشــه تمــدن اســامی بیاندیشــیم از مصادیــق
بــارز تمدنســاز ،خواجــه نصیرالدیــن طوســی
اســت .ایــن شــخصیتها بــا یــک
عقالنیــت و حکمتــی توســط اســتاد
دینانــی انتخــاب شــدهاند.
مــن از اســتاد درخواســت دارم کــه روی
دو شــخصیت دیگــر هــم کار کننــد
و مطالبــی راجــع بــه آنهــا بنویســند:
جنــاب ابنعربــی و مالصــدرا .البتــه
ایشــان در آثارشــان بــه مالصــدرا و
ابنعربــی پرداختــه اســت ،امــا منظــور
بنــده ایــن اســت کــه بــه طــور مســتقل
بــه ایــن بــزرگان بپردازنــد ،نــه اینکــه
دیگــران دربــاره ابنعربــی و مالصــدرا
مطلــب ننوشــتهاند! در مــورد ایــن دو

شــخصیت مطالــب زیــادی نوشــته شــده
اســت .امــا چــرا مــن بــه ایشــان توصیــه
میکنــم کــه در مــورد ایــن دو شــخصیت
هــم مطالبــی بنویســند؟ غــرض ایــن اســت کــه
وقتــی آقــای دکتــر دینانــی بــا یــک فیلســوف
مواجــه میشــود ،آنقــدر آن فیلســوف را بــه
چالــش میکشــد ،بــا او درگیــر میشــود ،از او
پرســش مطــرح میکنــد و بــه تعبیــر دقیقتــر ،آن
فیلســوف ،متکلــم و عــارف را اســتنطاق میکنــد
کــه ایــن اســتنطاق کــردن یــک نظــام معرفتــی
را اســتخراج میکنــد .ایــن امــر شــاید بــه ایــن
دلیــل باشــد کــه ایشــان غیــر از فلســفه ،اصــول
فقــه هــم خواندهانــد و فرزنــد حــوزه هــم هســتند
و ســالها نــزد اســاتید درس گرفتهانــد.
مــن بیــش از ســی ســال اســت کــه اصــول را
تدریــس میکنــم و ایــن را میدانــم کــه آقــای
دکتــر دینانــی سالهاســت مباحثــه یــا درســی
در بــاب اصــول نداشــتهاند .بارهــا شــده کــه
مــن بــه صــورت مــوردی یــک بحــث اصولــی را
مطــرح کــردم و دیــدم کــه ایشــان آمادگــی الزم
بــرای وارد شــدن بــه بحــث را دارنــد .اصــول فقــه
و فلســفه ،دو دانــش در علــوم اســامی هســتند
کــه بــه انســان یــک ذهــن تحلیلــی میدهنــد.
مــن خیلیهــا را ســراغ دارم کــه مثــ ً
ا در مــورد
مالصــدرا کتــاب نوشــتهاند و آثــار ،اندیشــه هــا
و آراء او را تدویــن کردهانــد .امــا کمتــر کســی
را دیــدهام کــه مالصــدرا را اســتنطاق کنــد و از
او پرســش کنــد .چــون گرچــه جســم مالصــدرا
در لحــد آرمیــده و بــه تعبیــر عامیانــه
از دنیــا رفتــه اســت ،امــا او زنــده
اســت .زنــده بــودن یــک اندیشــمند
بــه اندیشــه اوســت .هــر چــه اندیشــه
او را اســتنطاق کنیــد ،اســتنباط بیشــتری
نصیبتــان میشــود .مــن واقعــ ًا
عالقمنــدم کــه اســتاد وقتــی بگذارنــد
و بــر روی شــخصیت ابنعربــی کار
کننــد .در مــورد ابنعربــی ســخنان ضــد
و نقیــض زیــادی هســت؛ از کفــر او
گرفتــه تــا موحدتریــن شــخصیت عالــم.
حــال خــوب اســت کــه اســتاد
بــا همــان نــگاه بیطرفانــه،
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ابنعربــی را اســتنطاق کنــد .قطع ـ ًا ایــن یــک اثــر
ارزشــمند خواهــد شــد.
دســته دوم از آثــار اســتاد ،در مــورد موضوعــات
حکمــی و فلســفی اســت .ایشــان در گذشــته هــم
کتابهایــی مثــل قواعــد کلــی فلســفی ،وجــود
رابــط و مســتقل یــا معاد از نظــر حکیم
مــدرس زنــوزی را نوشــتند .ولــی
اکثــر آثــار اســتاد در ســالهای اخیــر،
موضوعــات حکمــی اســت :عقالنیــت
و معنویــت؛ فلســفه و ســاحت ســخن؛
معمــای زمــان و حــدوث جهــان؛ از
محســوس تــا معقــول؛ مــن و جــز
مــن؛ فــراز و فــرود فلســفی؛ پرســش
از هســتی یــا هســتی پرســش و
آخریــن اثــر ایشــان کــه اختیــار در
ضــرورت هســتی اســت .برخــی از
ایــن موضوعــات معرفتشناســانه،
برخــی هستیشناســانه ،برخــی
انسانشناســانه و بعضــی دینشناســانه
اســت .آیــا اســتاد ایــن موضوعــات
را تصادفــی انتخــاب کــرده اســت؟
حاشــا و کال .آقــای دکتــر دینانــی
ذهــن خــود را بــا مســائلی درگیــر
کــرده کــه مــن بــه جــرأت عــرض
میکنــم چالشهــای اساســی زمــان
مــا اســت؛ نــه فقــط مــا ایرانیــان ،بلکه
چالشهــای اساســی انســان معاصــر.
جدیتریــن بحــث معرفتشناســی،
از محســوس تــا معقــول اســت .کل
فیلســوفان غــرب و فالســفه -چــه
تجربهگــرا ،چــه عقلگــرا و چــه
فیلســوفان اســتعالیی -بــا همیــن
پرســش مواجهانــد .مســئله اختیــار
از جدیتریــن مســائل مــا اســت
کــه بعضیهــا را گرفتــار جبــر
زیستشــناختی ،بعضیهــا را گرفتــار جبــر
اجتماعــی و بعضیهــا را گرفتــار جبــر فرهنگــی
کــرده اســت .بنابرایــن ایــن مســأله امــروز و انســان
معاصــر اســت.
در اینجــا هــم مــن بــه عنــوان یــک شــاگرد
از اســتاد درخواســت دارم روی دو موضــوع

کار کننــد .نمیخواهــم عــرض کنــم ایــن دو
پیشــنهادی کــه بنــده در بحــث موضوعات فلســفی
عــرض خواهــم کــرد ،در آثــار ایشــان نیســت .در
آثــار ایشــان راجــع بــه ایــن موضوعــات فــراوان
بحــث شــده اســت ،امــا منظــور بنــده بــه صــورت
مســتقل اســت .یکــی بحــث «رابطــه
عقــل و دیــن» اســت کــه بحــث
کلیــدی اســت .چــون میدانــم کــه
اگــر ایشــان وارد ایــن بحــث شــود،
هــم عقــل را اســتنطاق میکنــد و هــم
دیــن را ،بعــد ایــن دو را بــه جــان
هــم میانــدازد ،در انتهــا مصالحــهای
رخ میدهــد کــه مشــخص میشــود
کــه ایــن یــک جنــگ زرگــری بــوده
اســت .ایشــان دقیقــ ًا تعامــل عقــل و
دیــن را بــا همــان نــگاه پرسشــگری
ایجــاد میکنــد .دومیــن پیشــنهادم در
خصوص «نســبت رئالیــزم و ایدئالیزم»
اســت .البتــه ایشــان در آثارشــان به این
موضــوع زیــاد پرداختهانــد ،امــا نــه بــه
صــورت مســتقل .اگــر مســتق ً
ال بــه
ایــن موضــوع پرداختــه شــود ،آنــگاه
میتــوان بــا یــک نــگاه اســتقاللی بــه
بحثهایــی مثــل سوبجکتیویســم و
ایــن قبیــل بحثهــا پرداخــت.
مــن تــا اینجــا یــک بحــث مختصــر و
اجمالــی دربــاره آثــار اســتاد عــرض
کــردم .حــال میخواهــم کمــی در
مــورد مؤثــر ،یعنــی شــخصیتی کــه
ایــن آثــار را تولیــد کــرده اســت
حــرف بزنــم .مــن وقتــی آثــار
اســتاد را مطالعــه میکنــم بــه چنــد
نکتــه میرســم .اول اینکــه میبینــم
مهمتریــن دغدغــه اســتاد عقالنیــت
اســت .مــا متفکــران زیــادی در کشــور
داریــم .دغدغــه بعضیهــا ایــن اســت کــه جامعــه
مــا بــه شــدت نیــاز بــه اخــاق و معنویــت دارد.
همــه ایــن ســخنان درســت اســت .مــن هــم
بیادبیهــا ،رقیبشــکنیها ،دروغ گفتنهــا
و قانونشــکنیها را در جامعــه میبینــم .اینهــا
رفتارهــای غیراخالقــی هســتند .امــا منشــأ ایــن

رفتــار غیراخالقــی فقــدان عقالنیــت اســت.
امالمصائــب ،ضعــف اخالقــی نیســت؛ ضعــف
عقالنیــت اســت .البتــه رســانههای مجــازی هــم
ایــن امــر را تشــدید میکننــد و بــا مطالــب خــام و
ناپختــه ایــن ضعــف عقالنــی را تقویــت میکننــد.
بعضــی فکــر میکننــد بــا ارتبــاط چنــد فضــای
مجــازی ،کانــال و تلگــرام میتواننــد علــم پیــدا
کننــد .البتــه کــه اینطــور نیســت .اگــر عقالنیــت
در جامعــه رشــد پیــدا کنــد ،عمــق معرفتــی بیشــتر
میشــود و در آن صــورت خرافهگرایــی چــه از
نــوع ســنتی و چــه از نــوع مــدرن از بیــن مـیرود.

بعضــی بــه محــض شــنیدن اصطــاح خرافــه
گمــان میکننــد کــه خرافــه فقــط در عالــم ســنت
اســت .مــا در عالــم مــدرن هــم کــم خرافــه
نداریــم .اینهمــه ادیــان متعــدد و عرفانهــای
کذایــی در دنیــای مــدرن شــکل پیــدا کــرده اســت؛

در حالــی کــه در دنیــای ســنتی بــه ایــن صــورت
نبــود .جالــب ایــن اســت کــه اکثــر ایــن گروههــای
معنویتگــرا یــا گروههایــی کــه دم از معنویــت و
عرفــان میزننــد ،یــا عقلگریزنــد یــا عقلســتیز.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مریــدان فراوانــی جمع
میکننــد .پــس عقالنیــت یکــی از دغدغههــای
اســتاد اســت.
نکتــه دوم کــه فکــر میکنــم بــرای دوســتان و

ســروران تازگــی دارد ،ایــن اســت کــه بــه نظــرم
اســتاد در طــول عمــر علمـیاش همیشــه بــه دنبال
تأویــل خــود بــوده اســت ،نــه تأویــل اســتادانش و
یــا تأویــل حکمــت ،فلســفه و دانــش .بعضــی از
آدمهــا وقتــی بــا عالــم ،اندیشــه ،حکمــت و یــا
یــک دیســیپلین معرفتــی مواجــه میشــوند ،چــون
خودشــان را اصــل قــرار دادنــد تــاش میکننــد
آن را تأویــل ببرنــد .آدمــی کــه ایــن گونــه اســت
همیشــه درجــا میزنــد و جلــو نمــیرود .امــا
آدمــی کــه خــودش را تأویــل میبــرد مرتبــ ًا
تعالــی پیــدا میکنــد ،ســکون و بــودن نــدارد،
همیشــه در حــال شــدن اســت .زیــرا همیشــه در
حــال تأویــل خــودش اســت .شــما هیــچ موقــع
نمیبینیــد کــه آقــای دکتــر دینانــی امــروز ،آقــای
دکتــر دینانــی دیــروز باشــد ،چــون مشــغول تأویل
خــودش اســت.
مولــوی تشــبیه جالبــی در مثنــوی دارد .بــا بیــان
ایــن تشــبیه ،بحــث «تأویــلِ دیگــر» یــا «تأویــلِ
خــود» بهتــر معنــا میشــود .مولــوی یــک تشــبیه
در مــورد خرگــوش و شــیر و یــک تشــبیه در
مــورد مگــس دارد .او میگویــد شــیری بــود
کــه بــه حیوانــات گفتــه بــود هــر روز یکــی از
شــما بایــد شــکم مــرا ســیر کنــد .خرگــوش
بــرای ایــن کار نقشــهای ریخــت .نگفــت مــن
قــد کوتاهــی دارم و از پــس شــیر برنمیآیــم! بــه
تعبیــر بنــده ،خرگــوش خــود را تأویــل بــرد و بــه
جایــی رســاند کــه بــا شــیر مواجــه شــود« .همچــو
او خرگــوش ،کــو بــر شــیر زد»؛ زد ،یعنــی مقابلــه
کــرد« .روح او کــی بــود انــدر خــرد قــد»؛ یعنــی
قــد خرگــوش کوتــاه بــود ،امــا روح او بلنــد بــود.
او آنقــدر خــودش را تعالــی داد تــا بــه شــیر برســد
و بــا او مقابلــه کنــد .بعضــی آدمهایــی کــه قــد
کوتــاه هســتند ،در مواجــه بــا افــرادِ قــد بلنــد
آنهــا را کوتــاه میکننــد؛ یعنــی دیگــران را تأویــل
میبرنــد .مثــ ً
ا چــون کســی نمیتوانــد خــودش
را بــاال ببــرد و پیغمبــر را بفهمــد ،مقــام پیغمبــر
را پاییــن م ـیآورد و میگویــد پیغمبــر هــم مثــل
شــعرا شــعر میگفــت .بایــد توجــه کــرد کــه
وحــی و شــعر از هــم جــدا هســتند.
تشــبیه دیگــر از مولــوی ،تشــبیه مگــس اســت .او
میگویــد مگــس خــودش را روی بــرگ کاهــی
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انداخــت و آن بــرگ روی بــول االغ حرکــت
میکــرد« .آن مگــس بــر بــرگ کاه و بــول خــر/
همچــو کشــتیبان همــی افراشــت ســر /گفــت
مــن دریــا و کشــتی خوانــدهام /مدتــی در فکــر
آن میمانــدهام /اینــک ایــن دریــا و ایــن کشــتی
و مــن؟! /مــرد کشــتیبان و اهــل رایــزن» [یعنــی
اهــل اندیشــه] .در اینجــا مگــس بــه جــای
اینکــه خــودش را تأویــل ببــرد ،دریــا ،کشــتی
و کشــتیبان را تأویــل و نــازل کــرده اســت.
در ادامــه میگویــد «بــر ســر دریــا همــی رانــد
او عمــد»  -عمــد بــه قایقــی گفتــه میشــود
کــه از شــاخه هــای درخــت ســاخته میشــود.
«مینمــودش آن قــدر بیــرون ز حــد».
مــن از ایــن تشــبیه مولــوی میخواســتم ایــن
اســتفاده را کنــم کــه چــرا دکتــر دینانــی همیشــه
در حــال شــدن اســت؟ چــرا هــر اثــر او یــک
نــوآوری و یــک حــل مســئله دارد؟ چون
همیشــه مشــغول تأویــل خــودش اســت.
آدمهایــی کــه دنبــال تأویــل دیگــران
هســتند ،دیگــران را پاییــن میآورنــد و
خودشــان تعالــی پیــدا نمیکننــد.
نکتــه ســوم ،پرسشــگری ایشــان اســت
کــه بــه آن اشــاره کردیــم .لــذا اگــر
بخواهیــم یــک عنــوان بــه ایشــان نســبت
دهیــم ،بایــد بگوییــم ایشــان یــک فیلســوف
پرســش و حقیقــت اســت .ولــی مگــر حقیقــت
بــدون پرســش امکانپذیــر اســت؟ بعضــی
ممکــن اســت ادای پرسشــگری دربیاورنــد.
نمیخواهــم تملقگویــی کنــم ،امــا دیشــب
کــه تــا ســحر مشــغول مطالعــه آثــار ایشــان
بــودم ،متوجــه شــدم کــه پرسشــگری جزئــی
از هویــت ایشــان اســت .حتم ـ ًا شــما دیدهایــد
کــه ایشــان در هنــگام درس دادن مرتب ـ ًا ســؤال
طــرح میکننــد و از ســوال بــه زایــش جــواب
میرســند؛ آن هــم نــه فقــط بــه عنــوان متــن
نوشــتاری ،بلکــه ســؤال از پدیدههــا .ایــن
خــودش یــک هرمنوتیــک خــاص اســت.
مــن در آخــر عرایضــم یــک توصیــه بــه
شــاگردان ایشــان دارم کــه چنــد کار را دربــاره
اندیش ـههای آقــای دکتــر دینانــی انجــام دهنــد.

اول اینکــه روی منظومــه فکــری اســتاد بایــد
کار شــود .اصــوالً آدمهایــی کــه اندیشهســاز
هســتند ،خودشــان نظــام معرفتــی خودشــان
را مــدون نمیکننــد .ابنســینا ،ســهروردی
و مالصــدرا منظومــه فکــری خودشــان را
ننوشــتند .اصــوالً انســانهای اندیشــهورز
کــه مرتــب در حــال اندیشــیدن ،پرسشــگری
و تولیــد اندیشــه هســتند ،منظومــه فکــری
خودشــان را نمینویســند .منظــور از منظورمــه،
یــک نظــام معرفتــی اســت کــه مباحــث
هستیشناســی و معرفتشناســی را شــامل
شــود .شــما در آثــار فــراوان بحثهــای
معرفتشناســی ایشــان را میبینیــد کــه بایــد
در یــک جــا نظاممنــد شــوند .مــن چنــد ســال
اســت کــه بــه آقــای دکتــر داوری ایــن پیشــنهاد
را دادهام کــه عدهای از شــاگردان ایشــان منظومه
فکریشــان را بنویســند و هزینــهاش را
مــا تقبــل میکنیــم .شــخصیتی مثــل
کانــت ،هایدگــر ،گادامــر و ریکــور
آدمهــای بزرگــی هســتند .بعــد از اینکــه
ریکــور از دنیــا رفــت ،دولــت فرانســه
یــک مؤسســه بــه نــام ریکــور تأســیس
کــرد و گروههــای مختلــف روی تمــام
آثــار و اندیشــههای او کار میکننــد .بعضــ ًا
ایــن مؤسســات در زمــان حیــات برخــی از
شــخصیتها شــکل گرفتــه اســت .چــرا مــا
ایرانیهــا روحیــه خودبــاوری نداریــم؟ خــدا
بــه ایــن اســاتید بــزوار طــول عمــر بدهــد.
نظــام فکــری ایشــان بایــد نوشــته شــود و در
معــرض ایشــان قــرار گرفتــه شــود تــا اگــر
الزم اســت اصالحــات ،مالحظــات و تذکراتــی
صــورت گیــرد.
ایشــان گاهــی تفســیرهای حکمــی از برخــی
مقولههــای قرآنــی دارنــد ،مثــل «انــی انــا اهلل»
کــه امــروز بــه آن اشــاره شــد و یــا «خیــر کثیــر
حکمــت» .ایشــان ممکن اســت گاهــی فراموش
کننــد کــه بــه چــه تفســیرهایی اشــاره کردهانــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن مباحــث ،زایــش
یــک اندیشــه اســت و ممکــن اســت لحظ ـهای
آن را از یــاد ببرنــد .خوشــبختانه ایــن ســخنان

نوشــته و ضبــط شــدهاند .اگــر محققــی مباحــث
تفســیری ایشــان را کــه تفســیر حکمــی از
مقولههــای قرآنــی اســت بــه صــورت مقالــه یــا
کتــاب کار کنــد خــوب اســت.
پیشــنهاد آخــرم را عــرض میکنــم .مــا فلســفه را
بــرای چــه میخواهیــم؟ از محســوس تــا معقــول
بــرای چــه اســت؟ بــرای چــه غزالــی ،بهمنیــار،
ابنســینا و ســهروردی را بفهمیــم؟ دل خــوش
کــردن بــه برخــی از اصطالحــات و یــک ســری
از بحثهــای انتزاعــی ،علیرغــم اینکــه یــک
تعالــی دارد امــا کافــی نیســت .حکمــت بایــد
کاربســت بــه عمــل پیــدا کنــد .امــروزه مــا در
حوزههــای علــوم انســانی پرســشهای فراوانــی
داریــم کــه حــل نشــدهاند و بــا ابتنــای بــه
حکمــت بایــد حــل شــوند .حقیــر معتقــدم آثــار
آقــای دکتــر دینانــی ایــن ظرفیــت را دارد کــه
بــرای حــل بعضــی از مســائل مبنــا شــود.
ســه نیــاز همیشــگی بشــر امــروز بیش از گذشــته،
آزادی اجتماعــی ،عدالــت اجتماعــی و امنیــت
اجتماعــی اســت .االن یــک پرســش جــدی مطــرح
اســت .اگــر زمانــی ایــن نیازهــا بــا هــم تزاحــم
پیــدا کردنــد چــه کار بایــد کــرد؟ لیبرالیســتها
معتقدنــد آزادی مقــدم اســت ،سوسیالیســتها
معتقدنــد عدالــت مقــدم اســت و نازیســتها و
فاشیســتهای آلمــان میگفتنــد امنیــت مقــدم
اســت .هــر کــدام از ایــن گروههــا بــر اســاس یــک
فلســفه حــرف میزدنــد .در آلمــان اندیشــمندانی
بودنــد کــه اندیشــه هیتلــر را میســاختند .مــا
بایــد بــا کمــک حکمــت اســتاد دینانــی بررســی
کنیــم کــه چــه جوابــی میتوانیــم بــه ایــن
ســؤال و دههــا ســؤال دیگــر بدهیــم .میتوانــم
بــرای دوســتانی کــه رشتهشــان علــوم انســانی
اســت توضیــح دهــم کــه چقــدر پرســشهای
بــر زمینمانــده در زمینههــای مختلــف علــوم
انســانی داریــم کــه بــدون توجــه بــه حکمــت
قابــل حــل نیســتند .امــا چــرا میگویــم اســتاد
دینانــی؟ چــون اســتاد دینانــی بــه مقولههایــی
پرداختــه کــه ضرورتهــای امــروز بشــر اســت؛
مثــل عقالنیــت ،معنویــت ،اختیــار و مقولههایــی
از ایــن قبیــل .از ایــن طریــق میتــوان بــه حــل
ایــن مســائل پرداخــت .متشــکرم .والســام.

خانــم دکتــر اعوانــی :بــا تشــکر از رئیــس محتــرم
مؤسســه ،جنــاب آقــای دکتــر خســروپناه.
همانطــور کــه عــرض کــردم دغدغــه همیشــگی
ایشــان ،ایــن گونــه نگرشهــا و پژوهشهــا و
همچنیــن تأثیــر اســاتید پیشکســوت بــر جوانــان
اســت .کتابهــای آقــای دکتــر دینانــی یکــی از
کتابهــای پــر تقاضــا و پرطــرفدار اســت .بــه
خصــوص در ایــن دوره کــه همــه میگوینــد
جوانــان کتــاب نمیخواننــد .بنابرایــن مؤسســه
و آقــای دکتــر خســروپناه از ایــن اتفــاق خیلــی
خوشــحال هســتند .پــس مــا میبینیــم کــه
میشــود کتابــی را دو بــار چــاپ کــرد و آن کتــاب
همچنــان تقاضــا داشــته باشــد و ایــن بســتگی بــه
خــود کتــاب دارد .بنــده بــه رســم ادب میایســتم
و لوحــی را کــه آقــای دکتــر خســروپناه بــه آقــای
دکتــر دینانــی تقدیــم میکننــد را خدمــت شــما
قرائــت میکنــم:

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .هــو الحکیــم .بــه نــام
خداونــد جــان و خــرد .اســتاد دانشــمند ،جنــاب
آقــای دکتــر غالمحســین دینانــی ســلمه اهلل تعالــی؛
مایــه مباهــات مــا اســت کــه آثــار گرانقــدر شــما
در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران
چــاپ و منتشــر میشــود .تألیفــات اخیــر کــه
حاکــی از عمــق نظــر و ســالها مجاهــدت در راه
کســب علــم و معرفــت اســت ،هــر یــک میتوانــد
راهگشــای جوینــدگان حکمــت و دانایــی باشــد.
زحمــات شــما را ارج مینهیــم و از حضــرت
خداونــد حکیــم مســئلت داریــم بــر توفیــق شــما
بیافزایــد.
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رونمایی کتاب ضرورت در اختیار هستی

حــال بــه رونمایــی از آخریــن کتــاب جنــاب
اســتاد دینانــی یعنــی کتــاب ضــرورت در
اختیــار هســتی میپردازیــم .ایــن کتــاب چنــد
مــاه پیــش منتشــر شــد و آخریــن اثــر آقــای
دکتــر دینانــی اســت .از آقــای دکتــر خســروپناه
و آقــای دکتــر دینانــی تقاضــا میکنــم بــه بــاال
تشــریف بیاورنــد و اگــر تمایــل دارنــد بــه
صــورت کوتــاه صحبــت کننــد.
آقــای دکتــر دینانــی :بســم اهلل الرحمــن
الرحیــم .چــون هنــگام اذان مغــرب اســت،
خیلــی مزاحمتــان نمیشــوم .از همــه آقایانــی
کــه در اینجــا افاضــه فرمودنــد ،اســتادان محترم
و کســانی کــه تشــریف آوردنــد و لطفــی کــه
بــه بنــده مبــذول داشــتند صمیمانــه تشــکر
میکنــم .آقــای دکتــر خســروپناه در صحبــت
خــود فرمودنــد« :تأویــل خــود» .شــاید شــما
فکــر کنیــد ایــن «تأویــل خــود» فقــط یــک
فکــر فلســفی باشــد .امــا مــن دو حدیــث مهــم
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و امالمســائل از معصــوم میخوانــم« .مــن عـ َ
ـرف
نفســه فقــد عـ َ
ـرف ربَّــه» .تأویــل خــود یعنــی هــر
کــس بایــد خــود را بشناســد .اگــر کســی خــود
را نشناســد ،محــال اســت کــه خــدا را بشناســد.
اگــر کســی همــه عالــم را بشناســند امــا خــود را
نشناســد ،خــدا را نمیشناســد.
مــوال علــی (ع) در یــک جملــه کوتــاه فرمــود:
«ویـ ٌ
ـل لمــن ســاوا یومــاه» .وای بــر کســی کــه دو
روزش یکســان باشــد .یعنــی وای بــر کســی کــه
دیــروز و امــروزش مثــل هــم باشــد و از دیــروز
تــا بــه امــروز قدمــی باالتــر نرفتــه باشــد .ایــن
خالصــه کالم مــن اســت .بــار دیگــر از خانمهــا
و آقایانــی کــه بــه اینجــا تشــریف آوردنــد
صمیمانــه متشــکرم و برایتــان دعــا میکنــم.
خانــم دکتــر اعوانــی :از همــه دوســتان و عزیزانــی
کــه لطــف کردنــد و تشــریف آوردنــد و حــق
شــاگردی را ادا کردنــد ،ممنــون و متشــکرم .شــما
را بــه خــدای بــزرگ میســپارم.

رونمایی و بررسی کتاب

«برهان وجودی در فلسفه غرب و
فلسفه اسالمی»

با حضور استادان احمد احمدی و غالمرضا اعوانی

بررسی کتاب

«برهان وجودی در فلسفه
غرب و فلسفه اسالمی»

خانــم دکتــر اعوانــی :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.
خدمت اســتادان ارجمند ،ســروران و دوســتداران
حکمــت و فلســفه در ایــن جمــع خوشآمــد
میگویــم .امــروز ایــن افتخــار را دارم کــه چنــد
ســاعتی در خدمتتــان باشــم چــرا کــه حاصــل
زحمــات چندیــن ســاله همــکارم ،جنــاب آقــای
دکتــر افضلــی بــه بــار نشســت و بــه صــورت
کتــاب درآمــد .در خدمــت اســاتید معظــم،
جنــاب آقــای دکتــر احمــد احمــدی کــه از ابتــدا
تاکنــون مــن و آقــای دکتــر افضلــی شــاگردان
ایشــان بودیــم و همچنیــن اســتاد دکتــر اعوانــی،

نــه بــه ایــن لحــاظ کــه بنــده همشــیره ایشــان
هســتم ،بلکــه از ایــن لحــاظ کــه مــن شــاگرد
ایشــان بــودم؛ هســتیم.
همانطــور کــه مســتحضر هســتید ایــن برنامه
بــرای معرفــی ،یعنــی هــم نقــد و هــم نظــر
بــر کتــاب برهــان وجــودی اســت کــه حاصــل
طــرح پژوهشــی جنــاب آقــای دکتــر فضلــی
اســت .قــرار اســت کــه ابتــدا حــدود نیــم
ســاعت در خدمــت جنــاب اســتاد احمــدی
باشــیم .پــس از ایشــان جنــاب اســتاد اعوانــی
صحبــت خواهنــد کــرد و در آخــر ،آقــای

دکتــر افضلــی موضــوع را دنبــال خواهنــد کــرد.
در آخــر بــه ســؤاالتی کــه از طــرف حضــار
مطــرح شــوند ،بــه صــورت محــدود پاســخ داده
خواهــد شــد .از اســتاد معظــم ،جنــاب آقــای
دکتــر احمــدی خواهــش میکنــم کــه تشــریف
بیاورنــد و مطلــب خودشــان را بیــان فرماینــد.
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اســتاد دکتــر احمــدی :بســم اهلل الرحمــن
الرحیــم .خدمــت اســاتید بزرگــوار و حضــار
ارجمنــد ،عــرض ادب و احتــرام دارم .کاری کــه
جنــاب آقــای دکتــر افضلــی انجــام دادهانــد ،کار
بســیار ارزشــمندی اســت .البتــه بنــده از بــن و
بنیــاد بــا برهــان وجــودی مخالفــم و در یــک
کالســی کــه خدمتشــان بودیــم ،مخالفــت
خــود را در ایــن بــاره اعــام کــردم .گویــا
ایشــان از همــان زمــان کمــر همــت بســته اســت
تــا تکلیــف ایــن برهــان را معلــوم کنــد و یــک
کتــاب  860صفحــهای در ایــن بــاب نوشــته
اســت .آقــای دکتــر افضلــی واقعـ ًا یــک روحیــه
محققانــه دارنــد .ایشــان اگــر کاری را بپذیرنــد،
تــا بــن و بنیــاد آن پیــش میرونــد .ایشــان یــک
رســاله دکتــری و یــک رســاله فــوق لیســانس در
بــاب دکارت دارنــد.
همانطــور کــه میدانیــد ،دکارت بعــد
از اینکــه کتــاب تأمــات را نوشــت ،آن را
بــرای فضــای عهــد خــود فرســتاد و از آنهــا
تقاضــا کــرد کــه هــر ایــرادی بــر آن هســت
بنویســند و ارائــه دهنــد .بعضــی از متکلمیــن
و فیلســوفان برجســتهای کــه معاصــر دکارت
بودنــد ،اعتراضــات گســتردهای بــر او داشــتند.
از شــما خواهــش میکنــم کتابــی کــه آقــای
دکتــر افضلــی ترجمــه کــرده اســت را بخوانیــد.
خــود بنــده هنگامــی کــه کالس دکتــری
میرفتیــم و حتــی در مقطــع فــوق لیســانس،
بــه آن objectionهــا مراجعــه میکــردم و
اعتراضــات ســنگینی کــه بــه دکارت داشــتند را
ی مثــل آرنــو کــه از متکلمیــن و
میدیــدم .بعضـ 
فالســفه بســیار برجســته و در حــد فخــر رازی
ماســت و چنــد تــن دیگــر ،اعتراضــات بســیار
ســنگینی بــر دکارت داشــتند .البتــه انتقــادات
یکــی دو تــن از آخریــن معترضــان ،مایــهای
نداشــت ،امــا برخــی از ایــن اعتراضــات خیلــی
قــوی بــود.

در آن زمــان مــن بــا خــودم فکــر میکــردم کــه
کاش میشــد ایــن کتــاب دکارت را ترجمــه کنم.
امــا ایــن فرصــت پیــش آمــد کــه آقــای دکتــر
افضلــی در کالســی کــه خدمتشــان بودیــم،
ســه اعتــراض آن را ترجمــه کــرد و ســپس کل
آن را بــه عنــوان رســاله دکتــری خــود در نظــر
گرفــت .بــه درخواســت ایشــان چــون بنــده
خــودم چنیــن پیشــنهادی داده بــودم ،مســئولیت
راهنمایــی کــردن ایشــان را پذیرفتــم .شــاید
بــر ســر ایــن رســاله ،مــا حــدود  200ســاعت
بــا هــم گفتگــو کردیــم .البتــه ایشــان غیــر از
ایــن وقــت مشــترک نیــز روی آن رســاله وقــت
گذاشــته بودنــد و کار کــرده بودنــد .ایشــان
انصافــ ًا رســاله خوبــی را تحویــل داد .ایشــان
گاهــی میگفــت مدلــول و مصطلــح یــک
کلمــه در آن زمــان کلمــه دیگــری بــود و ســعی
میکــرد کــه واژههایــی را پیــدا کنــد کــه اگــر
بنــده میبایســت چنیــن کاری کنــم ،نــه هیــچ
وقــت آن فرصــت را داشــتم و نــه آن فراســت
را کــه بررســی کنــم یــک کلمــه خــاص در آن
زمــان چــه مصطلحــی داشــت .انصافـ ًا اگــر آقای
دکتــر افضلــی کاری را بــه عهــده بگیرنــد ،تــا
اعمــاق آن پیــش میرونــد و حاصــل زحمــات
ایشــان ،رســاله بســیار ارزشــمندی شــد .بنــده بــا
افتخــار عــرض میکنــم کــه شــاید ایــن رســاله
در دقــت ترجمــه و مقدمـهای کــه بــر آن نوشــته
شــده اســت و معرفــی کــه از دکارت در آن
صــورت گرفتــه اســت ،کــم نظیــر باشــد.
در کتــاب برهــان وجــودی نیــز همینطــور اســت.
 argument Ontologicalاز قبــل از آنســلم
رایــج بــود .آنســلم از قدیســان مســیحیت اســت
کــه برهــان اثبــات وجــود خــدا را بــه یــک
صــورت و دکارت آن را بــه یــک صــورت
دیگــر مطــرح کــرده اســت .امــا بــه هرحــال
دکارت برهــان اثبــات وجــود خــدا را از آنســلم
گرفتــه اســت .ژیلســون هــم در کتــاب The
Experience Philosophical of Unity
کــه بنــده آن را بــه فارســی ترجمــه کــرده ام-میگویــد کــه دکارت مبــدع ایــن برهــان نبــوده
و آن را از آنســلم گرفتــه اســت و البتــه تغییراتــی
نیــز در آن داده اســت کــه ایــن برهــان بــه نــام
دکارت مشــهور شــد .دکارت در کتــاب تأمــات
نیــز خیلــی روی ایــن مطلــب مانــور میدهــد

و آن را خیلــی خــوب میپرورانــد .البتــه بنــده
از چــاپ ســوم ترجمــه تأمــات تــا االن کــه
چــاپ دهــم آن اســت ،نقدهــای اساســی بــر آن
دارم .اگــر بنــده االن فرصتــی پیــدا کنــم کــه بــه
تأمــات مراجعــه کنــم ،شــاید خیلــی دقیقتــر
و از بــن براندازتــر بــا دکارت برخــورد کنــم.
بنــده اگــر االن بخواهــم بــر اســاس کتــاب بــن
الیههــای شــناخت کــه تألیــف خــودم اســت بــا
دکارت روبــرو شــوم ،خیلــی قویتــر بــا او
برخــورد خواهــم کــرد.
امــا غرضــم ایــن اســت کــه آقــای دکتــر افضلــی
همانطــور کــه بهتریــن ترجمــه را از کتــاب
 OBJECTIONیــا اعتراضــات انجــام داد ،در
مــورد کتــاب برهــان وجــودی در فلســفة غــرب و
فلســفة اســامی نیــز همینطــور اســت .ایشــان
واقعــ ًا بــا دقــت تمــام روی ایــن مطلــب کار
کردهانــد و ســابقه ایــن برهــان و کســانی کــه بــا
آن مخالــف یــا موافــق بودهانــد را بررســی کــرده
اســت .مــن فهرســت ایــن کتــاب را خدمــت
شــما عــرض میکنــم تــا ببینیــد کــه ایشــان
تــا کجــا پیــش رفتــه اســت .البتــه مــن بخــش
زیــادی از ایــن کتــاب را خوانــدهام ،امــا هنــوز
فرصــت نکــردهام کــه کل آن را بخوانــم.
عنــوان فصــول از ایــن قــرار اســت :آنســلم
و برهــان وجــودی (یعنــی قبــل از دکارت)؛
تومــاس آکوینــاس و برهــان وجــودی؛ دکارت
و برهــان وجــودی (کــه در نهایــت ایــن
برهــان وجــودی بــه نــام دکارت مشــهور
شــده اســت)؛ الیبنیتــس و برهــان وجــودی
(الیبنیتــس از کارتزینهــا اســت)؛ اســپینوزا
و برهــان وجــودی (او هــم از کارتزینهــا
اســت)؛ کانــت و برهــان وجــودی (کانــت در
حقیقــت بــه قــول خــودش پنبــه ایــن برهــان را
زده اســت و میگویــد ایــن یــک امــر ذهنــی
اســت و شــما از ذهــن نمیتوانیــد بــه خــارج
برویــد .مــن چــه ذهــن و چــه خــارج را انــکار
میکنــم و هیــچ چیــز هــم خــراب نمیشــود)؛
نورمــن ملکــوم دربــاره برهــان وجــودی و
انتقــادات کانــت (ایــن فصــل مربــوط بــه فلســفه
غربیهــا اســت)؛ برهــان وجــودی در فلســفه
اســامی؛ دیــدگاه موافقــان برهــان وجــودی:
فارابــی ،نراقــی ،غــروی اصفهانــی ،مرحــوم
عالمــه جعفــری و آقــای مهــدی حائــری یــزدی؛

(ایشــان از موافقــان هســتند و در ادامــه بنــده
چنــد جملــه از نراقــی را برایتــان میخوانــم)
برهــان وجــودی در آثــار فارابــی؛ برهــان
وجــودی در آثــار مرحــوم نراقــی پــدر (منظــور،
صاحــب جامــع الســعادات اســت ،نــه صاحــب
معـراج الســعاده .نــام نراقــی پــدر ،محمــد مهــدی
و نــام پســر او احمــد اســت و هــر دوی آنهــا از
علمــای برجســته هســتند .مرحــوم نراقــی پــدر
کتابهــای زیــادی دارنــد)؛ برهــان وجــودی در
آثــار حکیــم غــروی اصفهانــی؛ دیــدگاه عالمــه
محمدتقــی جعفــری دربــاره برهــان وجــودی؛
دیــدگاه مرحــوم دکتــر مهــدی حائری یــزدی در
بــاب برهــان وجــودی؛ دیــدگاه مخالفــان برهــان
وجــودی (عالمــه طباطبایــی از مخالفیــن ایــن
برهــان اســت .البتــه بنــده نیــز شــاگرد عالمــه
طباطبایــی بــودم و تقریبــ ًا  20ســال بــا ایشــان
همــراه بــودم ،امــا یــادم نمیآیــد کــه چنیــن
چیــزی در نزدشــان مطــرح شــده باشــد .بــا ایــن
حــال ،آقــای دکتــر افضلــی ایــن موضــوع را بــا
دقــت پیــدا کردهانــد)؛ دیــدگاه اســتاد شــهید
مرتضــی مطهــری؛ (مرحــوم آقــای مطهــری در
قســمت آخــر اصــول فلســفه کــه برهانهــای
اثبــات وجــود خــدا را مطــرح میکنــد ،ایــن
برهــان را نقــل میکنــد و آن را انتقــاد میکنــد.
بنابرایــن آقــای دکتــر افضلــی ایشــان را جــزء
مخالفیــن ایــن برهــان شــمردهاند) آیــت اهلل
جــوادی آملــی در ایــن بــاب نســبت برهــان
صدیقیــن و برهــان وجــودی؛ (میدانیــد کــه
بوعلــی در اشــارات در بــاب وجــود خــدا و
واجــب الوجــود و امثــال اینهــا میگویــد کــه
ایــن برهــان صدیقیــن اســت .ولــی صــدرا یــک
تقریــر دیگــری از برهــان صدیقیــن دارد کــه
تقریب ـ ًا از او جامعتــر اســت .آقــای عشــاقی در
بــاب برهــان صدیقیــن یــک کتاب نوشــته اســت
و بیــش از  20برهــان را در آن ذکر کرده اســت)؛
برهــان صدیقیــن در فلســفه اســامی؛ مقایســه
برهــان صدیقیــن و برهــان وجــودی؛ برهــان
وجــودی در بوتــه آزمــون فلســفه اســامی؛ اقامه
براهیــن وجــودی بــر پایــه فلســفه اســامی؛
و بایســتههای پژوهشــی فلســفه اســامی در
موضوعــات مرتبــط بــا برهــان وجــودی.
همانطــور کــه مالحظــه میکنیــد ،واقعــ ًا
نمیتــوان در ایــن بــاب بیــش از ایــن
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پیــش رفــت .البتــه خــود آقــای افضلــی هــم
توضیحاتــی را ارائــه خواهنــد داد .بنــده مثــل
مرحــوم آقــای مطهــری (رضــوان اهلل علیــه)
معتقــدم همــه اینهــا بحــث معرفتشناســی و
بحــث وجــود ذهنــی اســت .وجــود ذهنــی و
وجــود خارجــی یکــی نیســتند .آن کــه در ذهــن
اســت را هــر چــه نثــارش کنیــد و تهدیــدش
کنیــد ،باألخــره جایــگاه آن در ذهــن اســت .باید
راهــی بــه خــارج داشــته باشــد .هــر چقــدر کــه
بــه ایــن برهــان ســر و ســامان دادنــد و آن را
دســتکاری کردنــد و معایــب آن را برطــرف
کردنــد ،مخالفیــن میگوینــد جایــگاه برخــی
از قســمتهای آن ذهــن اســت .مــا یــک
هستیشناســی و یــک معرفتشناســی داریــم.
آنهــا میگوینــد برخــی قســمتهای ایــن
برهــان ،معرفتشناســی اســت .آقــای دکتــر
افضلــی خیلــی در ایــن زمینــه تــاش کردنــد.
نظــرات انســانها متفــاوت اســت .ممکــن
اســت شــما نظــر ایشــان را بپســندید.
مــن چنــد جملــه از مرحــوم نراقــی خدمتتــان
عــرض میکنــم و فرصــت را بــه جنــاب آقــای
دکتــر اعوانــی میدهــم کــه مــا همــه بــه لحــاظ
اخــاق ،علــم و جامعیــت ،شــاگرد ایشــان
هســتیم .مرحــوم مالمهــدی نراقــی میگویــد
از جملــه دالیــل ایــن اســت کــه واجــب
الوجــود ،یــک وجــود مفهومــی دارد .یعنــی مــا
مفهومــی از واجــب الوجــود داریــم .اگــر در
برابــر ایــن مفهــوم یــک عیــن یــا یــک وجــودی
در خــارج باشــد ،آنــگاه مــراد حاصــل اســت.
واجــب الوجــود یعنــی وجــودی کــه متکــی
بــه خــودش اســت و حــاوی ،شــامل و جامــع
همــه کمــاالت اســت .گاهــی ایــن مفهــوم ،مــا
بــه ازایــی دارد کــه خــدا میشــود .پــس مــا در
برابــر ایــن مفهــوم یــک مــا بــه ازایــی داریــم و
آن خداســت .در ایــن صــورت مــراد حاصــل
اســت .حــال اگــر ایــن مفهــوم واجــب الوجــود
مــا بــه ازایــی در خــارج نداشــته باشــد معــدوم
اســت؛ یعنــی چیــزی نیســت .و کان معــدوم فیــه
در خــارج ،لکــن عدمــه امــا مســتند الــی النفــس.
یعنــی خــود بــه خــود معــدوم اســت .یعنــی مــن
یــک مفهومــی از واجــب الوجــود دارم کــه مــا
بــه ازاء نــدارد؛ ماننــد اینکــه مفهــوم پوچــی
چــون ســیمرغ را در ذهــن درســت کرده باشــیم.

در ایــن صــورت «ســیکون واجــب الوجــود،
ممتنــع الوجــود» .اشــتباه ایــن جملــه اســت کــه
میگویــد واجــب الوجــود ،ممتنــع الوجــود
اســت ،درحالــی کــه هنــوز واجــب الوجــود را
ثابــت نکردهانــد .پــس واجبالوجــود ذهنــی
چگونــه ممتنعالوجــود میشــود؟ اگــر مــا
بــه ازایــی بــرای واجبالوجــود ثابــت کــرده
باشــید ،در آن صــورت حــق داریــد کــه بگوییــد
ممتنــع الوجــود اســت .امــا واجــب الوجــود بــا
ایــن تعریــف ،ممتنــع الوجــود نمیشــود کــه
تناقضــی پیــش بیایــد.
بــه نظــر بنــده متأســفانه کانــت هــم در اینجــا
در مــورد مســائل وجــود و عــدم بــه اشــتباه
میافتــد .البتــه کانــت فیلســوف و شــخصیت
بزرگــی اســت .مــا هــم کانــت را تدریــس
کردیــم و هــم نزدشــان تلمــذ کردیــم و خیلــی
چیزهــا مثــل تعمــق ،تحلیــل ،ادب اجتماعــی،
ادب اخالقــی را از او یــاد گرفتیــم .کانــت
خواهــری داشــت کــه او چنــد فرزنــد داشــت و
وضــع مالــی خوبــی نداشــت .کانــت بــا حقــوق
اســتادیاش مرتــب بــه آنهــا کمــک میکــرد و
آدم منظمــی بــود .حتمــ ًا شــنیدهاید کــه وقتــی
او بــه دانشــگاه میرفــت ،کاســبهای محــل
ساعتهایشــان را بهخاطــر دقــت زیــاد کانــت
کــوک میکردنــد .بــرای اثبــات وجــود خــدا
ســه برهــان اقامــه شــد کــه یکــی از آنهــا برهــان
وجــودی اســت .کانــت وقتــی ایــن براهیــن را
نفــی میکنــد ،میگویــد اینهــا وجــود خــدا را
اثبــات نمیکننــد .البتــه او در بــاب برهــان نظــم
در عیــن حــال کــه آن را نقــد میکنــد ،میگویــد
کــه ایــن برهــان خیلــی خوبــی اســت .مــا در
وجــود خودمــان ،در ایــن عالــم ،در شــب و در
روز نظــم را مییابیــم ،امــا نمیدانیــم چگونــه
در کل عالــم میتــوان نظــم را پیــدا کــرد.
میگوینــد روزی کانــت همــراه شــاگردش بــود.
فصــل بهــار بــود و جوجههــای پرنــدگان از
تخــم در میآمدنــد و بــال در مــی آوردنــد .آنهــا
دیدنــد کــه وقتــی جوجههــای یــک چلچلــه
پــر درآوردنــد ،مــادر بــه آنهــا نــوک میزنــد
و آنهــا را از آشــیانه بیــرون میانــدازد .کانــت
بــه شــاگردش گفــت کــه خــوب نــگاه کــن و
ببیــن کــه چــه نظمــی در کار اســت .وقتــی مــادر
میبینــد کــه جوج ـهاش دیگــر قــادر بــه پــرواز

کــردن اســت ،او را از آشــیانه بیــرون میانــدازد.
خــود دکارت نیــز همیــن گونــه اســت .در عیــن
حــال کــه میگویــد مــا نبایــد در عالــم بــه دنبــال
نظــم بگردیــم ،امــا همیــن تأمــات او را مالحظه
بفرماییــد .او خــودش چندیــن جــا بــه مســأله
نظــم در آفرینــش تمســک میکنــد .کانــت در
عیــن حــال کــه میگویــد مــا نمیتوانیــم
نظــم را در کل عالــم پیــدا کنیــم ،میگویــد
کــه مــن هی ـچگاه بــدون خــدا زندگــی نکــرده
و نمیتوانــم زندگــی کنــم.
کانــت در یــک خانــواده متدیــن کــه بــه
 Puritansیــا پارســایان معــروف بودنــد
بــزرگ شــد .پــدر و مــادر او اهــل کلیســا رفتــن
و پیــرو لوتــر بودنــد .او تــا مدتــی بــا والدیــن
خــود بــه کلیســا میرفــت .ولــی وقتــی بــزرگ
شــد ،یــک روز در کلیســا صبــر کــرد تــا کشــیش
بیایــد و بــه او بگویــد کــه اعتــراف کــن کــه در
ایــن هفتــه و ایــن مــاه چقــدر گنــاه کــردی تــا
مــن تــو را ببخشــم .او عــارش آمــد کــه ایــن کار
را انجــام دهــد .بنابرایــن در هنــگام بلــوغ دیگــر
بــه کلیســا نمیرفــت .امــا خــودش در کتــاب
نقــد عقــل عملــی ،خــدا را اثبــات میکنــد.
کانــت کتابــی بــا عنــوان on Lectures
 Theology Philosophicalدارد کــه بنــده
ترجمــه بخشــی از آن را بــه یکــی از دانشــجویان
ســپردم .امــا خــودم منتظــر فرصتــی هســتم تــا
ترجمــه آن را کامــل کنــم (البتــه اگــر تاکنــون
ترجمــه نشــده باشــد) .ایــن کتــاب ،کتــاب
خوبــی اســت .بعضــی از قســمتهایش ماننــد
ایــن اســت کــه بــا مالصــدرا در بــاب ذات پــاک
خــدا و در بــاب صفــات خــدا گفتگــو میکنــد.
جملــهای دارد کــه میگویــد نمیتــوان گفــت
کــه خــدا علــم حصولــی دارد؛ علــم خــدا بــا
ایجــاد او یکــی اســت .صــدرا ایــن گفتــه را بــا
یــک مقدماتــی ثابــت میکنــد ،ولــی کانــت
میگویــد کــه خــدا علــم و ایجــادش یکــی
اســت .بنابرایــن ایجــاد چیــزی زائــد بــر علــم
نیســت .بــه هــر حــال برهــان وجــودی ،برهــان
بســیار معتبــری در مغــرب زمیــن بوده و هســت.
البتــه ممکــن اســت کســی آن را قبــول نداشــته
باشــد .انصافــ ًا اقــای دکتــر افضلــی همانطــور
کــه در آثــار دیگرشــان نیــز کارهــای ارزشــمندی
انجــام دادهانــد ،در ایــن مــورد هــم بــه خوبــی

حــق مطلــب را ادا کــرده اســت .بنــده از ایشــان
سپاســگزارم و همــواره از خداونــد متعــال
بــرای ایشــان توفیــق روز افــزون مســألت دارم.
والســام علیکــم و رحمــه اهلل.
اســتاد دکتــر اعوانــی :بســم اهلل الرحمــن الرحیم.
مــا واقع ـ ًا بایــد از جنــاب آقــای دکتــر افضلــی
تشــکر کنیــم کــه دربــاره مســأله بســیار مهمــی
بــه نــام برهــان وجــودی کــه بــر ســر آن -چــه
در فلســفه اســامی و چــه در فلســفه غــرب-
بحثهــای فراوانــی شــده ،کتابــی را تألیــف
کردنــد  .فلســفه اســامی و غــرب مشــترکات
زیــادی دارنــد و شــما بایــد بــه ایــن نکتــه
توجــه داشــته باشــید کــه وارث حکمــت یونــان
مســلمانان بودنــد؛ نــه غــرب .یعنــی حکمــت
یونــان ابتــدا بــه اســام منتقــل شــد و پــس از
آن ،از اســام بــه غــرب رفــت .بــه عبــارت
دیگــر ،تفکــرات ابنســینا ،ابــن رشــد و هــر
فیلســوف دیگــری کــه تــا آن زمــان داشــتیم بــه
غــرب رفــت .در ضمــن یونــان نیــز ایــن آثــار را
ترجمــه کــرده بــود .بنابرایــن مــا در ایــن مســائل
مشــترک هســتیم و خیلــی از مســائل از اســام
بــه آنجــا رفــت .غربیهــا زیــاد بــه ایــن مســائل
عالقــه ندارنــد .مــا هــم مطالعــه نمیکنیــم .بــه
هــر ترتیــب مــا از جنــاب دکتــر افضلــی کــه
واقع ـ ًا در ایــن کار بســیار زحمــت کشــیدهاند و
کار کردهانــد تشــکر میکنیــم.
یکــی از خصوصیــات ایشــان پافشــاری
در تحقیــق اســت .یعنــی مســألهای را رهــا
نمیکننــد تــا بــه یقیــن نرســند .ایشــان هیــچ
وقــت از ســؤال کــردن بــرای رســیدن بــه کنــه
مطلــب ابایــی ندارنــد .خیلیهــا هســتند کــه
ســؤال کــردن را ننــگ میداننــد .امــا ایشــان
هــر جایــی از هــر کســی کــه بتوانــد مســألهای را
حــل کنــد ســؤال میکردنــد تــا بــه حقیقــت و
یقیــن برســند و یقیــن بــر ایشــان حاصــل شــود.
بنابرایــن مــا کتابــی داریــم بســیار ژرف و بســیار
عمیــق و خــوب .البتــه همانطــور کــه جنــاب
آقــای دکتــر احمــدی اشــاره کردنــد ،قبـ ً
ا کتاب
اعتراضــات را ترجمــه کردهانــد و ترجمــه کتــاب
اعتراضــات در اینجــا خیلــی مؤثــر بــود .زیــرا
همانطــور کــه جنــاب اســتاد احمــدی اشــار
کردنــد ،حــدود هفــت دســته از اعتراضــات
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بــوده کــه یــا فیلســوفان مهمــی مثــل هابــز،
آرنــو ،مرســن و دیگــران کــه خودشــان آدمهــای
بســیار بزرگــی بودنــد ایــن را نقــد کردنــد ،یــا
بــه وســیله گروهــی از متکلمــان ،یــک گــروه
کــه خیلــی مهــم بودنــد .بنابرایــن هفــت دســته
اعتراضــات و یــک طــرف دکارت بــوده و یــک
طــرف اینهــا .ایــن اعتــراض میکــرد و آنهــا
پاســخ میدادنــد .خیلــی مؤثــر بــود در اینکــه بــا
ایــن مســأله آشــنا شــود و از همــان اول بــه او
عمــق بدهــد .و همیــن بــه نظــرم یکــی از عللــی
بــود کــه ایــن را انتخــاب کــرد و خیلــی انتقــادی
بحــث کــرده اســت .بــرای اینکــه کســانی کــه
ایــن انتقــادات را وارد کردنــد آدمهــای در ســطح
بســیار بــاال و فیلســوفان بــزرگ زمــان خودشــان
بودنــد.
البتــه میدانیــد کــه براهیــن اثبــات وجــود خــدا
بــه دو دســته تقســیم میشــوند کــه مــا بــه آنهــا
ل ّمــی و ان ّــی میگوییــم .ل ّمــی یعنــی رفتــن از
علــت بــه معلــول ،انّــی یعنــی رفتــن از معلــول
بــه علــت .مث ـ ً
ا بــه زبــان عامیانــه یــک دکتــر
تشــخیص میدهــد علــت بیمــاری میکــروب
اســت .وقتــی میکــروب اســت ایــن نتیجــه را
دارد؛ ایــن میشــود ل ّمــی .گاهــی نمیتوانــد
علــت را تشــخیص بدهــد ،معاینــه میکنــد،
میگویــد احتمــال دارد از ایــن علــت باشــد .از
معلــول بــه علــت میرســد کــه بــه آن برهــان
ان ّــی میگوینــد.
غربیهــا بــرای اثبــات وجــود خــدا برهــان
انتولوژیــک دارنــد کــه تقریبــ ًا برهــان شــبه
ل ّمــی اســت ،مــا گاهــی بــه آن برهــان صدیقیــن
میگوییــم .شــبه ل ّمــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه
خــدا علــت نــدارد .شــبه لمــی از خــدا میآیــد
بــه اشــیاء .قــرآن ایــن مســأله را خالصــه کــرده
فــاق َو
«ســنُ ِري ِه ْم آياتِنــا فِــي ْال ِ
و میگویــد َ
َ
ْ
َ
ـق» .از
ـم أنَّــ ُه ال َحـ ُّ
فِــي أَنُْف ِســ ِه ْم َحتَّــى يَتَبَيَّـ َ
ـن ل ُهـ ْ
آیــات میرویــد بــه خــدا .دالیــل دو دســته
َ
ـم
اســت :دالیــل آفاقــی و دالیــل انفســی« أ َو لَـ ْ
ـف بِربِـ َ َ
ـي ٍء َشــهي ٌد» .خــدا
يَ ْکـ ِ َ ّ
ـک أنَّـ ُه َعلــي ُک ِّل َشـ ْ
دلیــل همــه چیــز اســت ،نــه اشــیاء .ایــن تقریبــا
ـر ِإلَــى َربِّـ َ
برهــان صدیقیــن اســت«أَلَ ْم تَـ َ
ـف
ـک َِکـ َ
ـد ِّ
الظـ َّ
ـاء لَ َج َع َلـ ُه َســا ِکنًا»؛ خــدا ســایه
َمـ َّ
ـو َشـ َ
ـل َولَـ ْ
وجــود را گســترده اســت ،اگــر میخواســتیم
ـم
ایــن ســایه را متوقــف و ســاکن میکردیــم« .ثُـ َّ

س َع َليــ ِه َدل ً
ِيــا» .مــا میگوییــم
َج َع ْلنَــا َّ
الش ْ
ــم َ
ســایه دلیــل آفتــاب اســت امــا خداونــد
میگویــد خورشــید دلیــل ســایه اســت .اگــر
خورشــید نباشــد ســایه نیســت .ایــن میشــود
دلیــل ل ّمــی.
برســیم بــه برهــان وجــودی .برهــان وجــودی
یــک ســری پیشفرضهایــی دارد کــه بــا
ایــن آنهــا درســت میشــود .اگــر شــما ایــن
پیشفرضهــا را برداریــد دیگــر درســت
نیســت .مــن بــه بعضــی از ایــن پیشفرضهــا
اشــاره میکنــم .یکــی اصالــت عقــل اســت.
فقــط بــرای کســانی کــه قائــل اصالــت عقلانــد
ایــن برهــان اعتبــار دارد .علــم ریاضی و هندســه
مبتنــی بــر عقــل اســت .دیگــر شــک نمیکنیــد
کــه ایــن قانــون در خــارج هــم صــادق اســت.
و اگــر نبــود مطمئــن هســتید کــه در محاســبه
اشــتباه کردهایــد و اشــتباه قانــون نبــوده .ایــن
اصالــت عقــل اســت .فالســفه جدیــد بــا اینکــه
اصالــت عقلیانــد یــک اشــکال در اصالــت
عقلــی آنهــا وجــود دارد .سوبژکتیویســم و
دوالیســم دکارت مســائلی هســتند کــه اصالــت
عقلــی صــد در صــدی دارنــد .کانــت عقــل
نظــری را انــکار میکنــد .آیــا چــون او عقــل
نظــری را انــکار میکنــد مــا میتوانیــم
بگوییــم عقــل اصالــت نــدارد؟ بنابرایــن گاهــی
اشــکاالتی میکنــد کــه متوجــه خــود او هــم
هســت .یکــی دیگــر از ایــن پیشفرضهــا
فطــری بــودن اســت .اصالــت عقــل میگویــد
همــه معقــوالت در مــا بالقــوه هســتند و مــا
اینهــا را خلــق نمیکنیــم .اصــ ً
ا علــم مســتلزم
ایــن اســت کــه ایــن معقــوالت بــه صــورت
بالقــوه در مــا باشــد و بالفعــل شــود .بنابرایــن
معقــوالت در مــا فطــری هــم هســتند .چنــان کــه
دکارت هــم همیــن نظــر را دارد.
یــک اصــل مهــم کــه در تمــام اینهــا فــرض
کردنــد و اثبــات شــده اصــل مســاوقت عقــل و
وجــود اســت .عقــل و وجــود دو طــرف یــک
ســکهاند .هــر چــه عقــل حکــم کــرد وجــود
هــم همــان اســت .ایــن موضــوع در کتــاب
پارمنیــدس و از زبــان پامنیــدس نقــل شــده کــه
وجــود داشــتن و تعقــل دقیقـ ًا عیــن هم هســتند.
عقــل اگــر هســت وجــود اســت .بنابرایــن نبایــد
اســتدالل کنیــم کــه اگــر عقــل هســت وجــود

نیســت .اینهــا یکــی هســتند و ایــن
اســاس اصالــت عقــل اســت .وقتــی
کانــت اصالــت عقــل را مــورد تردیــد
قــرار میدهــد ،هــگل ســعی میکنــد
بــا ایــن اصــل ،اصالــت عقــل را احیــا کنــد.
بنابرایــن کســانی کــه منکــر برهــان هســتند
بــه نحــوی منکــر اصالــت عقلانــد ،یــا مثــل
مشــائیان و ســن تومــاس عقــل را مســتقل از
حــس نمیداننــد و میگوینــد عقــل همیشــه
بایــد در قالــب حــس باشــد .کســانی کــه قائــل
بــه ایــن برهــان هســتند معتقدنــد الاقــل خــدا را
حــس نکردهانــد .مــا خــدا را ماننــد کتــاب یــا
چیــز دیگــر حــس نکردهایــم؛ ایــن بــه طــور
فطــری در مــا بــوده .اینهــا پیشفرضهایــی
اســت کــه بایــد بــه آنهــا دقــت کــرد .فالســفه
جدیــد ،مثــل کانــت یــا حتــی دکارت ،از بعضــی
از ایــن پیشفرضهــا عــدول کردهانــد.
برهــان انتولوژیکــی کــه اکنــون رواج دارد بــر
ایــن اســاس اســت کــه مــا از تصــور خــدا
میتوانیــم خــدا را نتیجــه بگیریــم .امــا نــوع
دیگــری از برهــان وجــودی ،بــه نــام برهــان
صدیقیــن ،در نــزد مــا هســت -کــه مالصــدرا
و تمــام بــزرگان مطــرح بــه دقــت بــه آن
پرداختهانــد و واقعــا اســتقصا کردهانــد -کــه
منشــأیی در فلســفه یونــان دارد کــه غربیهــا
بــه آن اشــاره نکردنــد و مــا هــم بــه آن اشــاره
نکردهایــم؛ و آن پارمنیــدس اســت .پارمنیــدس
–و نــه آنســلم -را بایــد بنیانگــذار ایــن نــوع
برهــان وجــودی دانســت .پایهگــذار برهــان
وجــودیای کــه میتوانیــم از تصــور خــدا بــه
وجــود خــدا برســیم آنســلم اســت و پــس از
او هــم دکارت اســت .دکارت وجــود عالــم را
قبــول نــدارد .زیــرا از آنجــا کــه هنــوز وجــود
خــدا را اثبــات نکــرد ه اســت مجبــور اســت
از تصــور خــدا ،وجــود خــدا را اثبــات کنــد.
امــا اگــر برهــان وجــودی را بــه معنــای برهــان
صدیقیــن بگیریــم –چنانکــه در ایــن کتــاب،
همــه نظریــات بــه خوبــی بیــان شــده -نقــش
پارمنیــدس را نبایــد فرامــوش کــرد .پارمنیدس
میگفــت «وجــود هســت .نمیتوانــد کــه
نباشــد .ممتنــع اســت» .ایــن اســاس کار
افالطــون هــم هســت .در افالطــون هــم
بایــد جســتجو کــرد .مقولــه وجــود بــا

صیــرورت ک ً
ال فــرق دارد .ایــن عالــم،
عالــم صیــرورت اســت؛ عالــم وجــود
نیســت .عالــم وجــود عالم عینیت اســت.
ایــن موضــوع بایــد در نــزد افالطــون هــم
بررســی شــود .برهــان پارمنیــدس بــه آنچــه
نــزد مــا رایــج اســت و بــه برهــان عرفــای مــا،
نزدیــک اســت و بایــد ایــن را در نظــر داشــته
باشــیم.
در کتــاب مزامیــر داود آمــده کــه ابلــه در دل
خــود خیــال میکنــد خــدا نیســت .در آنســلم
معمــوالً بــه دو تقریــر از برهــان قائلانــد و بیــن
تقریــر اول و تقریــر دوم فــرق میگذارنــد .یــک
تقریــر میگویــد آیــا ابلــه وجــود خــدا را انــکار
میکنــد؟ آیــا تصــوری از خــدا دارد؟ اگــر
تصــور نداشــته باشــد و انــکار کنــد کــه جهــل
اســت .پــس تصــور او از خــدا چــه تصــوری
اســت؟ آنســلم میگویــد مــن میخواهــم
خــدا را بــرای ایــن ابلهــی کــه در دل خــودش
وجــود خــدا را نفــی میکنــد اثبــات کنــم.
تصــور او از خــدا بــه عنــوان بزرگتریــن
موجــود ممکــن اســت .موجــود ممکــن یــک
موضــوع معقــول اســت .بنابرایــن بایــد وجــود
داشــته باشــد .گونیلــو بــه ایــن تقریــر اشــکال
کــرد .آنســلم در تقریــر دوم ســعی میکنــد
پاســخ او را بدهــد و میگویــد خــدا واجــب
الوجــود اســت .بعضیهــا اشــکال کردهانــد کــه
واجــب و ممکــن هــم انّــی اســت .امــا بــه نظــر
مــن او راه دیگــری رفتــه اســت و میگویــد
وقتــی مــا چیــزی را ممتنــع میدانیــم از خــودِ
تصــور حکــم میکنیــم –بالضــروره -بــه عــدم.
مثــل مربــع گــرد! میگوییــم نیســت .پــس اگــر
بالضــروره بــه عــدم حکــم میشــود ،بایــد
چیــزی هــم باشــد کــه بالضــروره بــه وجــود
حکــم شــود.
یــک برهــان هــم ابنســینا دارد کــه بــه آن
اشــاره شــده امــا شــاید بــه ایــن دلیــل کــه
فکــر میکردنــد ایــن برهــان انّــی اســت مــورد
بحــث واقــع نشــده .ابنعربــی ایــن برهــان را
انّــی میدانــد .ایــن برهــان بــه ایــن صــورت
اســت کــه میگویــد «الموجــود امــا واجــب
او ممکــن .ان کان واجبـ ًا فهــو المطلــوب»؛
اگــر واجــب بــود کــه یعنــی اثبات شــد.
«و ان کان ممکنــا البــد ان ینتهــی الــی
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الواجــب» .بعضیهــا ایــن را قبــول نکردنــد.
انشــاء اهلل بعــدا ً وقتــی خواســتند کتــاب مســتقلی
دربــاره فلســفه اســامی بنویســند باید بــه غزالی
و ابــن عربــی هــم اشــاره کننــد .ابنعربــی در
بحثــی بــه غزالــی اشــکال میکنــد .غزالــی گفتــه
مــا میتوانیــم خــدا را بــدون عالــم بشناســیم.
ابنعربــی –ماننــد ســن تومــاس -میگویــد
امــکان نــدارد خــدا را بــدون عالــم بشناســید.
همچنیــن او اشــکالی هــم بــر ابنســینا میکنــد
بــدون اینکــه از او نــام ببــرد .او میگویــد اوالً
وجــوب و امــکان یــک برهــان انّــی اســت ولــی
ایــن برهــان هــم کامــل نیســت .بــرای اینکــه بــه
حقیقــت آن برســید بــه دو کشــف عرفانــی،
یعنــی فنــا و بقــا نیــاز داریــد .وقتــی بــه مقــام
فنــا رســیدید میدانیــد آن طــرف چــه خبــر
اســت و عالــم چگونــه بــه وجــود آمــده.
آقــای دکتــر افضلــی نظریــات قیصــری را هــم
در ایــن کتــاب آوردهانــد کــه نظریــات خیلــی
جالبــی اســت .ایشــان همــه نظریــات را آوردهاند
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و واقع ـ ًا اســتقصای تمــام کردهانــد .قیصــری در
رســالهاش ،التوحيــد و النبــوة و الواليــة ،هــم بــه
متکلمــان کــه میگفتنــد وجــود زائــد بــر ذات
اســت و هــم بــه برهــان ابنســینا کــه واجــب
را یــک فــرد میدانــد اعتــراض میکنــد .او
میگویــد خــدا فــرد نیســت .فــرد یعنــی چــه؟
فــرد یعنــی حقیقــت بــه اضافــه یــک چیــزی؛
یعنــی مرکــب میشــود .یــا حقیقــت و آن صفتی
کــه او را ممتــاز میکنــد بــا هــم واجبانــد ،یــا
آن صفــت واجــب اســت ،یــا حقیقــت .میرســد
بــه اینکــه فقــط حقیقــت وجــود واجــب اســت.
بنابرایــن واجــب نمیتوانــد یــک فــرد باشــد.
قیصــری آنجــا یــک برهــان دارد کــه بــه نظــر
مــن بســیار اهمیــت دارد .بــه هرحــال آن هــم
یــک نظــر اســت و بایــد بررســی شــود .شــاید
درســت باشــد و شــاید هــم نــه.
در عرفــا وجــوب و وجــود یکــی اســت .اینکــه
مــا میگوییــم ممکنالوجــود و ممتنعالوجــود
و واجبالوجــود بــه اعتبــار وجــود نیســت،

بــه اعتبــار ماهیــت اســت .ماهیــت
ســه قســم دارد .ماهیــت ممکــن
میشــود ،وجــود ممکــن نیســت.
ماهیــت ممتنــع اســت ،وجــود ممتنــع
نیســت .وجــود همیشــه واجــب
اســت؛ واجــب بالغیــر .واجــب بالغیــر
یعنــی واجــب بالــذات .وجــود یعنــی
وجــوب .در نظــر ابنســینا هــم بــه
نظــرم شــاید بــه همیــن جــا برســد.
ایــن کتــاب دربــاره همــه مســائلی
کــه هســت خیلــی نقــل قــول دارد.
مخصوصــ ًا در مــورد بحــث کانــت
کــه «وجــود چیــزی را بــر ماهیــت
اضافــه نمیکنــد» تمــام اقــوال را
آورده اســت .منظــور کانــت از اینکــه «وجــود
چیــزی را بــر ماهیــت اضافــه نمیکنــد»
چیســت؟ اگــر از دیــدگاه فلســفه اســامی
ببینیــم میگوییــم ماهیــت در وجــود خارجــی
و وجــود ذهنــی یکــی اســت .مثالــی کــه او
میزنــد میگویــد  100دالر یعنــی  100دالر؛
نــه  99دالر و  99ســنت .بنابرایــن خــارج هــم
صــد دالر اســت و ذهــن هــم صــد دالر اســت.
یعنــی وجــود ،چیــزی بــه ماهیــت اضافــه
نمیکنــد .منتهــا در نحــوه وجــود اســت .امــا
ایــن بــا فلســفه کانــت جــور در نمیآیــد.
بــرای اینکــه خــود کانــت وجــود را یــک مقولــه
ذهنــی میدانــد و نمیتوانــد بــه وجــود خــارج
معتقــد باشــد .البتــه آقــای دکتــر افضلــی قــول
فارابــی را هــم کــه «آیــا وجــود محمــول حقیقــی
اســت» آوردهانــد .فارابــی جــواب محکمــی
داده .میگویــد اگــر یــک طبیعــی بگویــد بــرای
طبیعــی ،یعنــی هــر چیــزی وجــود دارد .او بــه
مفهــوم کاری نــدارد .امــا از نظــر منطقــی فــرق
دارد .نظــر میــرزا مهــدی آشــتیانی را هــم بــه
طــور مختصــر آوردهانــد .معمــوالً بــه نظریــه
میــرزا مهــدی آشــتیانی خیلــی توجــه دارنــد .او
تقریرهــای مختلفــی داشــت.
واقعــ ًا آقــای دکتــر افضلــی بــه همــه مســائل
پرداختهانــد .مثــ ً
ا بــه مســأله ضــرورت ازلیــه
کــه در غــرب هــم مطــرح اســت پرداختهانــد.
مســائل فلســفه غــرب و شــرق نــدارد.
الیبنیتــس و آگوســتین میگوینــد مــا،
ماننــد ریاضــی ،قضایــای ضروریــه داریــم .ایــن

ضــرورت از کجــا میآیــد؟ ضــرورت
یعنــی چــه؟ چــرا قضایــای ضروریــه
داریــم؟ و میخواهنــد از ایــن
ضــرورت ،وجــود خــدا را اثبــات کننــد.
ایــن برهانــی اســت کــه علیرغــم
تــاش زیــاد آنهــا هنــوز کامــل نشــده.
آنهــا میخواســتند اوالً خلــود نفــس
(نفســی کــه ایــن ضــرورت را درک
میکنــد بایــد جاویــدان باشــد) و
ثانیــ ًا وجــود خــدا را ثابــت کنند،امــا
نتوانســتند .فالســفه اســامی توانســتند
مســأله ضــرورت ازلیــه را دنبــال کننــد.
آن ضــرورت یــا بــه شــرط محمــول
اســت یــا بــه شــرط موضــوع .مثــ ً
ا
مثلــث مادامــی کــه مثلــث اســت چنــان اســت،
امــا بــاز هــم مقیــد بــه موضــوع اســت .امــا
ضــرورت ذات و حقیقــت وجــود ،ازلــی اســت.
ایــن ضرورتهــا بــه آن ضــرورت بازگشــت
میکنــد .بــه نظــرم ایــن چیــزی کــه مالصــدرا و
دیگــران حــل کردنــد راه حــل اســت و میتوانــد
یــک برهــان باشــد .بنابرایــن ایشــان دربــاره
ضــرورت ازلیــه از دیــدگاه تمــام متفکــران مــا
بحــث جالبــی کردهانــد.
مــا میگوییــم خداونــد کمــال مطلــق اســت.
کمــال مطلــق تــا حــدی بــرای برخــی ســنگین
اســت .خداونــد دو صفــت ممتــاز دارد کــه هیــچ
موجــودی چنیــن صفتــی نــدارد .یکــی اینکــه
مطلــق اســت (هــر موجــودی مقیــد اســت)
و دیگــر اینکــه نامتناهــی اســت .نامتناهــی بــه
معنــای نامتناهــی ریاضــی نیســت .دکارت و
ســایرین بیــن نامتناهــی ریاضــی و نامتناهــی
وجــودی فــرق گذاشــتند .نامتناهــی ،در معنــای
نامتناهــی ،کمــال مطلــق اســت .یعنــی اگــر
یــک کمــال ناقــص داشــته باشــد یــا نداشــته
باشــد دیگــر نامتناهــی اســت .چــون میتوانیــد
موجــود دیگــری را تصــور کنیــد کــه آن کمــال
را دارد و بنابرایــن کاملتــر اســت.
مــا در ایــن کتــاب نقــل قولهــای فراوانــی
داریــم از تمــام فالســفه و شــارحان و مفســران.
مــا فالســفه متأخــری هــم داریــم کــه صاحــب
نظــر بودنــد و همــه ایــن بحثهــا را کردهانــد
امــا بحثهــای آنهــا در کتابهــا پنهــان اســت،
هیچکــس ایــن کتابهــا را نمیخوانــد .ایشــان
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نظــر بســیاری از حکمــای متألــه را آوردهانــد.
ایــران مرکــز حکمــت اســت .چنیــن چیــزی
را در جــای دیگــر نمیبینیــد .اصــ ً
ا جایــگاه
حکمــت تــا دوره متأخــر در ایــران بــوده .وجــود
ایــران ،نظریــات در ایــران ،وجــود حکمــت را
اثبــات میکنــد.
آقــای دکتــر افضلــی مخصوصــ ًا بــه نظریــه
عالمــه طباطبایــی اشــاره کردهانــد کــه در ایــن
مســائل اظهــار نظــر کردهانــد .از اســاتید بســیار
معــروف کــه االن متأســفانه گمنــام اســت اســتاد
حائــری یــزدی ،اســتاد مــا بودنــد .ایشــان واقعـ ًا
یــک فیلســوف بــود و عــاوه بــر اینکــه فلســفه
اســامی را خوانــده بودنــد ،در ســال 1347
زمانــی کــه کتــاب کاوشهــای عقــل نظــری را
نوشــت بــرای ثبتنــام در دوره فــوق لیســانس
فلســفه غــرب بــه تورنتــو رفــت و بــرای اینکــه
بــا فلســفه آشــنا شــود دکتــری فلســفه غــرب
را در آنجــا گرفــت و بــا تمــام فالســفه غربــی
بحــث داشــت .بحثهــای آقــای دکتــر حائــری
یــزدی (ره) در کتابهــای مختلــف پراکنــده
اســت کــه در اینجــا جمــع آمــده اســت .مرحــوم
آیــت اهلل مطهــری هــم صاحــب نظــر بودنــد.
منتهــا هیــچکــس توجــه نــدارد و نمیدانــد
چــه میخوانــد .امــا وقتــی اینهــا جمــع شــد
شــما در مجمــوع یــک تصویــر روشــنتری
بــه دســت میآوریــد .نظریــه اســتاد جــوادی
آملــی (حفظــه اهلل) ،اســتاد غــروی اصفهانــی و
دیگــران هــم در ایــن کتــاب جمــع شــده .معلوم
میشــود کــه اینهــا در ایــن مســائل صاحــب
نظــر بودنــد و ایــن مســائل از دیــد آنهــا دور
نمانــده.
زمانــی کــه بنــده در اینجــا رئیــس بــودم هــر
وقــت بــه دکتــر افضلــی میرســیدم میپرســیدم
باالخــره چطــور شــد؟ ایشــان میگفــت حــاال
صبــر کنیــد .توصیــه میشــود روی ایــن
طرحهــا کار کنیــد؛ البتــه بــه شــرطی کــه نتیجــه
بدهــد .ایــن طرحهــا طرحهــای دراز مــدت
اســت .معمــوالً ایــن طرحهــا را کوتــاه مــدت
در نظــر میگیرنــد و چیــزی حــدود 100
صفحــه مینویســند .اگــر تعــداد صفحــات ایــن
کتــاب را بــر ســالهایی کــه بــرای آن طــرح
صــرف شــده تقســیم کنیــد میبینیــد همهســاله
کار شــده .بــرای انجــام چنیــن طرحــی مؤلــف

بایــد صدهــا کتــاب ببینــد .مــا صبــر کردیــم و
الحمــدهلل یــک کتــاب بســیار خــوب درآمــد.
البتــه ممکــن اســت اشــکاالتی هــم باشــد.
مــن نمیگویــم هیــچ اشــکالی نــدارد .هیــچ
کتابــی بــدون اشــکال نیســت .ولــی آن ســعی
و کوششــی کــه ایشــان بــه خــرج دارنــد قابــل
تقدیــر اســت.
بنــده دو پیشــنهاد دارم .البتــه بــر ایــن کتــاب
چیــزی نیفزاییــد امــا کتابهــای دیگــری
بنویســید اوالً دربــاره براهیــن ان ّــی خداونــد.
چــون حتــی افــراد ســطح بــاال هــم در برهــان
ل ّمــی گیــر کردهانــد ،امــا براهیــن ان ّــی جــای
کار دارد .براهیــن ان ّــی شــامل پنــج برهــان
اســت :برهــان علیــت ،برهــان حرکــت ،برهــان
نظــم ،برهــان وجــوب و امــکان ،و برهــان
درجــات کمــال .ایــن براهیــن خیلــی بــه نظــر
همــه نزدیــک اســت و همــه کســانی کــه دارای
فطــرت ســلیم باشــند آن را قبــول میکننــد.
بــه قــول ســن تومــاس اینهــا پنــج راه اثبــات
خــدا 1هســتند کــه بهتریــن آنهــا ،یعنــی وجــوب
و امــکان ،اثــر ابنسیناســت .ابنعربــی هــم
از برهــان وجــوب و امــکان خیلــی اســتفاده
کــرده .ایــن موضــوع آنقــدر مفصــل اســت کــه
اص ـ ً
ا احتیــاج بــه یــک مقالــه دارد .شــمس در
مقــاالت شــمس میگویــد ابنعربــی – شــمس،
ابنعربــی را دیــده بــود و بــا هــم خیلــی حشــر
و نشــر داشــتند -مــدام از واجب بالــذات ،ممکن
بالــذات و واجــب بالغیــر صحبــت میکــرد .در
اینجــا هــم همیشــه از واجــب بالغیــر نــام میبرد
کــه معلــوم میشــود ایــن کتابهــا را خوانــده
بــود .بنابرایــن مــا انتظــار داریــم انشــاء اهلل یــک
کتــاب در براهیــن ان ّــی هــم بنویســید.
یــک کتــاب دیگــر هــم در خصــوص براهیــن
متأخــران غربــی بنویســید .شــما فقــط بــه یکــی
دو مــورد اشــاره کردیــد .اگــر میخواســتید بــه
همــه اشــاره کنیــد بایــد ده ســال دیگــر هــم کار
میکردیــد .جنابعالــی از تمــام متأخــران مــا نــام
بردیــد .دربــاره متأخــران غــرب هــم انشــاء اهلل
بنویســید تــا ایــن کتــاب کامــل شــود .والســام
علیکــم
دکتــر افضلــی :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .و
صلــی اهلل علــی محمــد و آلــه الطاهریــن .تشــکر

میکنــم و خیــر مقــدم عــرض میکنــم خدمــت
همــه عزیــزان و ســرورانی کــه لطــف کردنــد
و منــت گذاشــتند بــه ایــن جلســه تشــریف
آوردنــد ،بــه خصــوص از دو اســتاد گرامــی و
بزرگــوار خــودم ،جنــاب آقــای دکتــر احمــدی
و جنــاب آقــای دکتــر اعوانــی ،سپاســگزارم کــه
بــا اینکــه مشــغلههای خیلــی زیــادی داشــتند و
دارنــد امــا بــا بزرگــواری دعــوت ایــن مؤسســه

پایاننامــه را حــرف بــه حــرف بررســی کردنــد.
همیــن االن بســیاری از اســاتید راهنمــا هســتند
کــه بــرای پایاننامههــای دکتــری حتــی در
حــد یــک ســاعت هــم زمــان نمیگذارنــد؛
فقــط تــورق میکننــد و رد میشــوند .جنــاب
آقــای دکتــر احمــدی مجموعــ ًا بــرای ایــن دو
پایاننامــه واقعــ ًا چنــد صــد ســاعت وقــت
گذاشــتند ،بــدون اغــراق حتــی واو بــه واو ایــن

و حقیــر را پذیرفتنــد و در ایــن جلســه شــرکت
کردنــد.
قبــل از اینکــه در مــورد ایــن کتــاب صحبــت
کنــم الزم اســت عــرض کنــم مــن مدتهــا بــه
دنبــال فرصتــی میگشــتم تــا هــم از جنــاب
آقــای دکتــر احمــدی و هــم جنــاب آقــای
دکتــر اعوانــی بــه دالیــل مختلــف قدردانــی و
تشــکر ویــژه کنــم .ایــن فرصــت بــرای ایــن کار
غنیمــت اســت .حقیقتـ ًا ایــن دو اســتاد بزرگــوار
حقــوق علمــی و معنــوی بســیار بســیار زیــادی
بــر گــردن مــن دارنــد .همانطــور کــه آقــای
دکتــر احمــدی اشــاره فرمودنــد پایاننامــه فــوق
لیســانس و پایاننامــه دکتــری مــن ترجمــه
کتــاب اعتراضــات و پاســخهای دکارت بــود .در
زمینــه تعهــدی کــه اســاتید در پایاننامههــا
دارنــد واقعــ ًا مــن نظیــر آقــای دکتــر احمــدی
را ندیــدم یــا کمتــر دیــدهام .ایشــان ایــن دو

متــن را از اول تــا آخــر بررســی کردنــد و گاهــی
نقطــه ویرگولهــا را هــم تذکــر میدادنــد .غیــر
از تذکــرات علمــی ،چــون ایشــان بــه مســائل
ادبیــات فارســی هــم عالقمنــد هســتند ،اگــر
لغزشــی از نظــر ادبــی هــم میدیدنــد متذکــر
میشــدند .حاصــل آن چنــد صــد ســاعت
زحمتــی کــه ایشــان کشــیدند شــد کتــاب
اعتراضــات و پاســخها .واقعــ ًا اگــر زحمــات
آقــای دکتــر احمــدی نبــود مطلقــ ًا بــه ایــن
حــد کمــال نمیرســید .همیــن باعــث شــد
کــه برنــده جایــزه کتــاب ســال شــد .قطعـ ًا اگــر
زحمــات آقــای دکتــر احمــدی نبــود ایــن کتــاب
نواقــص بســیار زیــادی داشــت.
در همــان کتــاب ،جنــاب آقــای دکتــر اعوانــی
هــم بســیار زحمــت کشــیدند .آن کتــاب عبارات
التیــن ،فرانســه ،و زبانهــای متعــدد داشــت .من
التیــن و یونانــی و فرانســه نمیدانــم .بخــش
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اعظــم زحمــت مــن در ترجمــه ایــن
متــون بــر عهــده جنــاب آقــای دکتــر
اعوانــی بــود .واقع ـ ًا بــدون اغــراق مــن
بــرای آن کتــاب دههــا ســاعت از ایشــان
وقــت گرفتــم .هرجــا بــا دشــواریهایی
در متــن مواجــه میشــدم از راهنماییهــای
آقــای دکتــر اعوانــی اســتفاده میکــردم .جنــاب
آقــای دکتــر اعوانــی ایــن محبــت را در آثــار
دیگــر بنــده هــم انجــام دادنــد .اثــر بعــدی مــن
کــه کتابــی بــود دربــاره فلســفه دکارت تحــت
عنــوان فرهنــگ فلســفه دکارت کــه آن هــم ترجمــه
بــود و همیــن کتــاب برهــان وجــودی واقعــ ًا
بهرهمنــد از لطــف ایشــان شــدند .عبارتهایــی
از ایــن کتــاب خیلــی دشــوار بــود ،بــه زبــان
فرانســه یــا التیــن بــود .هــر موقــع مــن از آقــای
دکتــر اعوانــی وقتــی میخواســتم ایشــان بــدون
دریــغ هــر کجــا کــه بودنــد بــا خوشــرویی وقت
میگذاشــتند و همانطــور کــه عــرض کــردم
دههــا ســاعت از وقــت ایشــان را گرفتــم .اگــر
زحمــات ایشــان نبــود هــم کتــاب اعتراضــات
و پاســخها ،هــم کتــاب فرهنــگ فلســفه دکارت
و هــم کتــاب برهــان وجــودی بــه ایــن شــکل
در نمیآمدنــد .جنــاب آقــای دکتــر احمــدی
و آقــای دکتــر اعوانــی حقیقت ـ ًا و بــدون اغــراق
حکــم پــدر معنــوی مــرا دارنــد و همــان حقوقی
را کــه پــدر مــادی مــن در مســائل زندگــی و
خانوادگــی بــر مــن دارد ایــن عزیزان در مســائل
علمــی دارنــد .اگــر بخواهــم بیــن کل اســتادانی
کــه در تمــام طــول دوران تحصیالت دانشــگاهی
داشــتم ســه نفــر را نــام ببــرم کــه بیشــتر از همــه
بــر گــردن مــن حــق دارنــد ،دو نفرشــان جنــاب
آقــای دکتــر احمــدی و دکتــر اعوانــی هســتند.
نفــر ســوم هــم فقــط از بــاب قدردانــی نــام
میبــرم تــا اگــر فرصتــی پیــش آمــد حضــورا ً
هــم از ایشــان تشــکر کنــم .نفــر ســوم آقــای
دکتــر محســن جهانگیــری هســتند .مــن هرگــز
حقوقــی کــه بــر گــردن مــن دارنــد فرامــوش
نمیکنــم و تــا پایــان عمــر خــودم را شــاگرد
ایــن دو بزرگــوار میدانــم و مدیــون آنهــا و
دعاگویشــان هســتم.
در مــورد ایــن کتــاب هــم توضیحاتــی
بدهــم .همانطــور کــه آقــای دکتــر
احمــدی اشــاره کردنــد ،انگیــزه و

جرقــه اصلــی و اولیــه مــن دربــاره
برهــان وجــودی در کالس فــوق
لیسانســی کــه در درس دکارت در
خدمــت ایشــان بــودم توســط خــود
ایشــان زده شــد .وقتــی برهــان وجــودی
دکارت را بیــان کردنــد یــک اشــکال بــر برهان
دکارت گرفتنــد .آن اشــکال از همانجــا ذهــن
مــرا مشــغول کــرد .بعــد از آن بــه مــرور مــن
عالقمنــد بــه ایــن برهــان و جنبههــای مختلــف
و جــذاب آن شــدم .بعــد هــم وقتــی در ایــن
مؤسســه تصمیــم گرفتــم یــک کار پژوهشــی
انجــام بدهــم متوجــه شــدم جــای یــک تحقیــق
مفصــل در مــورد برهــان وجــودی خالــی اســت
و همیــن را بــه عنــوان تحقیــق خــودم در نظــر
گرفتــم .البتــه ســالهای خیلــی زیــادی وقــت
گرفــت .البتــه بایــد خیلــی زودتــر از اینهــا
بیــرون میآمــد .بعضــی از دوســتان و اســاتید
بزرگــوار کــه میداننــد یکــی از عالیــق مــن در
مباحــث کالمــی و اعتقــادی موضــوع عالــم ذر
اســت همیشــه بــه شــوخی بــه مــن میگفتنــد
فالنــی از عالــم ذر تــا بــه امــروز قــرار بــود ایــن
کتــاب برهــان وجــودی را بنویســد .آقــای دکتــر
اعوانــی هــم هــر موقــع بــه مــن میرســیدند
میفرمودنــد ایــن برهــان وجــودی باالخــره از
عــدم بــه وجــود نیامــد؟ و مــن میگفتــم نــه
هنــوز ،کمــی کار دارد .بخشــی از آن بــه خاطــر
مشــغلههای متعــدد مــن بــود ،بخشــی هــم بــه
دلیــل وســواس بســیار زیــاد مــن در ایــن کار و
کارهــای مشــابه .نمونههــای ایــن وســواسها
را عــرض میکنــم .شــاید بــرای خیلیهــا
ایــن وســواسها ضرورتــی نداشــته ،امــا مــن
نمیخواســتم حتــی از یــک کلمــه ایــن کار
بیتفــاوت عبــور کنــم.
ممکــن اســت خیلــی از عزیــزان بداننــد برهــان
وجــودی چگونــه برهانــی اســت .امــا بــرای
کســانی کــه احیانــ ًا آشــنایی زیــادی ندارنــد
عــرض میکنــم .برهــان وجــودی –الاقــل
بــه آن صورتــی کــه اکنــون معــروف اســت-
برهانــی اســت اختصاصــی فلســفه غــرب و
از زمــان آنســلم هــم شــروع شــده .یــک
زمــان مــا در براهیــن اثبــات خــدا از
عالــم خــارج اثبــات خــدا میکنیــم؛
میگوییــم در عالــم خــارج نظــم

هســت ،حرکــت هســت،
حــدوث هســت ،امــکان هســت،
اینهــا دلیــل بــر وجــود خداســت.
امــا تفــاوت برهــان وجــودی بــا
همــه ایــن براهیــن در ایــن اســت کــه
اصـ ً
ا هیــچ کاری بــا عالــم خــارج نــدارد
و فقــط از روی تعریــف خــدا ،خــدا را
اثبــات میکنــد .تعریــف خــدا چنیــن اســت،
چــون تعریــف او چنیــن اســت پــس وجــود
دارد .ظاهــرا ً ایــن یــک مغالطــه اســت .چطــور
میشــود از تعریــف در مــورد یــک وجــود
خارجــی اظهــار نظــر کــرد؟ همانطــور کــه
آقــای دکتــر اعوانــی اشــاره فرمودنــد تعریــف
در حــوزه ذهــن اســت .شــما هــر چیــزی را هــر
طــور بخواهیــد میتوانیــد تعریــف کنیــد ،امــا
ایــن کــه دلیــل نمیشــود وجــود خارجی داشــته
باشــد! یکــی از اشــکاالتی کــه همیشــه بــه برهان
وجــودی گرفتهانــد همیــن اســت کــه از صــرف
تعریــف ،وجــود خارجــی نتیجــه نمیشــود .بــه
هرحــال ادعــای برهــان وجــودی ایــن اســت
کــه میتوانــد از تعریــف خــدا ،وجــود خــدا
را اثبــات کنــد .معروفتریــن ایــن تعریفهــا
تعریفــی اســت کــه دکارت از برهــان وجــوی
ارائــه میدهــد .بــه ایــن صــورت کــه خــدا،
بنــا بــه تعریــف ،همــه کمــاالت را دارد .اگــر
یکــی از کمــاالت را نداشــته باشــد خــدا نیســت.
حــرف دکارت ایــن اســت کــه آیــا وجــود هــم
کمــال اســت یــا نــه؟ اگــر وجــود کمــال اســت
پــس خــدا وجــود دارد .بــه همیــن راحتــی .مثــل
ایــن اســت کــه بگوییــم خــدا همــه کمــاالت را
دارد ،علــم یکــی از کمــاالت اســت ،پــس خــدا
علــم دارد .حــال کســی میگویــد خــدا همــه
کمــاالت را دارد ،وجــود هــم در مقابــل عــدم
یکــی از کمــاالت اســت ،پــس خــدا وجــود
دارد .ایــن ادعــای اصلــی برهــان وجــودی بــا
تقریــر دکارت اســت.
مــن در ایــن کتــاب از بیــن فیلســوفانی کــه
برهــان وجــودی را تقریــر کردنــد ،شــش
تقریــر بــرای برهــان وجــودی مطــرح
کــردم :دکارت ،آنســلم ،اســپینوزا ،الیب
نیتــس ،و نورمــن ملکــوم .در مقدمــه
هــم فهرســت آنهــا را آوردهام.
ایــن فیلســوفان مجموع ـ ًا شــش

تقریــر را بــرای برهــان وجــودی
بــه کار بردنــد ،کــه یکــی از آنهــا
دکارت اســت .البتــه دکارت دو
تقریــر بــرای برهــان وجــودی دارد کــه
معمــوالً دومــی را نادیــده میگیرنــد و
اولــی بیشــتر معــروف اســت .ایــن برهــان
بــه دلیــل جذابیــت معماگونـهاش ،کــه چطــور
میشــود از تعریــف یــک چیــز وجــود آن را
نتیجــه گرفــت ،توجــه مــرا بــه خــود جلــب
کــرد .مثــل ایــن اســت کــه شــما اژدهــای
هفتســر را تعریــف کنیــد و بعــد بگوییــد
ایــن تعریــف داللــت میکنــد بــر وجــودش.
چنیــن چیــزی میشــود؟ خیلیهــا گفتهانــد
نمیشــود .مدافعــان برهــان وجــودی گفتهانــد
میشــود .بنــده حقیــر فقیــر ســراپا تقصیــر هــم
گفتــهام میشــود از تعریــف در مــورد وجــود
خارجــی قضــاوت کــرد.
مــن در ایــن کتــاب چنــد نکتــه ابتــکاری مطــرح
کــردهام کــه البتــه اصــراری هــم بــر آنهــا نــدارم
و بیشــتر نظــر شــخصی خــودم در مباحــث
فلســفی هســتند و ندیــدهام جایــی مطــرح
بشــوند .یکــی از آنهــا همیــن نکتــه اســت کــه
چطــور میشــود از تعریــف بــه وجــود خارجــی
رســید .نمون ـهای کــه مــن در ایــن کتــاب مثــال
زدم و دربــاره آن صحبــت کــردم مســأله اجتمــاع
نقیضیــن اســت .اجتمــاع نقیضیــن وجــود
خارجــی نــدارد .شــما از کجــا میفهمیــد کــه
متناقضیــن وجــود ندارنــد؟ واضــح اســت کــه
از صــرف تحلیــل مفهــوم اجتمــاع نقیضیــن بــه
ایــن نتیجــه میرســید .یعنــی مفهــوم اجتمــاع
نقیضیــن را تحلیــل میکنیــد ،بعــد نتیجــه
میگیریــد کــه اجتمــاع نقیضیــن نبایــد وجــود
داشــته باشــد .شــما در عالــم خــارج نمیگردیــد
کــه اجتمــاع نقیضیــن داریــم یــا نداریــم ،بلکــه
صرف ـ ًا بــر اســاس تحلیــل مفهومــی و تعریفــیِ
اجتمــاع نقیضیــن دربــاره وجــود آن قضــاوت
میکنیــد و میگوییــد وجــود نــدارد .ادعــای
مــن ایــن اســت کــه مــا همیــن کار را دربــاره
واجــب الوجــود میکنیــم .نقطــه مقابــل
ممتنعالوجــود واجــب الوجــود اســت.
همانطــور کــه مــا فقــط از طریــق
تحلیــل مفهــوم ممتنعــات میفهمیــم
وجــود ندارنــد ،از طریــق تحلیــل
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مفهــوم واجبالوجــود میفهمیــم وجــود دارد.
یعنــی واجــب الوجــود و ممتنعالوجــود دو روی
یــک ســکهاند .یکــی داللــت بــر عــدم وجــود
میکنــد و دیگــری داللــت بــر وجــود .اگــر
قــرار باشــد مــا از راه مفهــوم نتوانیــم راجــع
بــه عالــم خــارج قضــاوت کنیــم ،پــس در
مــورد ممتنعــات هــم نمیتوانیــم .ایــن یــک از
آن نظراتــی اســت کــه بــه ذهــن مــن رســیده
و در ایــن کتــاب بحــث کــردهام .البتــه جــای
بحــث باقــی اســت و کســی میتوانــد نپذیــرد
و گفتگــو کنیــم.
غیــر از جذابیــت ذاتــی ایــن برهــان ،چیــزی
کــه مــرا جــذب خــود کــرد ایــن اســت کــه مــا
در ایــن برهــان جــا بجــا نکاتــی را میبینیــم
کــه بــا فلســفه اســامی قابــل چالــش و قابــل
مقایســه و تطبیــق اســت .مــن در آخــر ایــن
کتــاب تحــت عنــوان «بایســتههای پژوهشــی»
بیســت ســؤال مطــرح کــردم و از محققیــن و
اســاتید خواهــش کــردم بــه ایــن بیســت ســؤال
در فلســفه اســامی پاســخ بدهنــد .یــک ســر
ایــن ســؤاالت در برهــان وجــودی اســت و ســر
دیگــر آن در فســلفه اســامی .کســانی کــه مثــل
آقــای دکتــر احمــدی و آقــای دکتــر اعوانــی
تســلط بــر هــر دو فلســفه غــرب و اســامی
دارنــد بایــد راجــع بــه ایــن ســؤالها اظهــار
نظــر کننــد .نمونــه بعضــی از ایــن ســؤاالت را
عــرض خواهــم کــرد.
ایــن کتــاب بــر ســه محــور اســتوار اســت.
یکــی دیــدگاه غربیــان اســت ،کــه مــن از
آنســلم ،پایهگــذار برهــان وجــودی ،گرفتــه
تــا کانــت کــه معروفتریــن منتقــد برهــان
وجــودی اســت ،آمــدم .بعــد نــام فیلســوف
دیگــری بــه نــام نورمــن ملکــوم را اضافــه
کــردم ،بــه دلیــل اینکــه انتقــادات مهمــی
بــر کانــت دارد و یــک تقریــر جدیــد 2آورده
اســت .امــا پیشــنهادی کــه آقــای دکتــر اعوانــی
فرمودنــد پیشــنهاد شایســتهای اســت .در میــان
معاصریــن هــم خیلیهــا هســتند کــه راجــع بــه
برهــان وجــودی حــرف زدنــد .بــدون اغــراق
میلیونهــا کتــاب ،مقالــه و نوشــته در مــورد
برهــان وجــودی در اینترنــت وجــود دارد .یعنــی
در فلســفه غــرب تقریبـ ًا هیــچ فیلســوفی نیســت
کــه از کنــار برهــان وجــودی رد شــده باشــد و

بــه نوعــی اظهــار نظــر نکــرده باشــد .یــک عــده
مخالــف بودنــد و یــک عــده موافــق .هنــوز هــم
ایــن دعــوا در فلســفه غــرب ادامــه دارد.
درســت اســت کــه مــن عنــوان خاصــی بــه ایــن
بحــث اختصــاص نــدادم یــا کتــاب مســتقلی در
ایــن زمینــه ننوشــتهام ،امــا دیــدگاه بســیاری از
معاصریــن را البــهالی انتقــادات یــا تأییداتــی
کــه بــرای برهــان وجــودی آوردنــد ذکــر کــردم.
مث ـ ً
ا یکــی از نکاتــی کــه مــن در ایــن کتــاب
آوردم و شــاید حتــی یــک مقالــه فارســی هــم
راجــع بــه آن ندیــدم اثبــات وجــود شــیطان
کامــل از طریــق برهــان وجــودی اســت .برهــان
وجــودی مدعــی اســت کــه مــا از طریــق ایــن
برهــان ،خــدای کامــل را اثبــات میکنیــم .یــک

خواهــر و بــرادر منتقــد معاصــر ،بــه نــام دیویــد
و مارجــری هایــت ،مقاالتــی نوشــتند تحــت این
عنــوان کــه بــا ایــن برهــان میتــوان شــیطان
کامــل را هــم اثبــات کــرد .مــا اول شــیطان کامل
را تعریــف میکنیــم ،بعــد میگوییــم وجــود
کمــال اســت ،پــس شــیطان هــم وجــود دارد.
دیگــران هــم در تأییــد ایــن چیزهایــی گفتنــد،
عــدهای هــم بــه عنــوان مخالــف جــواب دادنــد.

مــن شــاید تقریبــ ًا تمــام مقــاالت مهمــی را
کــه بــه زبــان انگلیســی در مــورد رد و اثبــات
شــیطان کامــل از طریــق برهــان وجــودی هســت
در اینجــا جمــع کــردهام .شــاید هیــچ منبعــی در
زبــان فارســی بــه ایــن بحــث نپرداختــه اســت.
حتــی شــاید اولیــن بــار اســت کــه کســی ایــن
بحــث را میشــنود .یکــی از انتقــادات برهــان
وجــودی ایــن اســت کــه بــا آن میشــود
شــیطان کامــل را هــم ثابــت کــرد .البتــه مــن
ایــن را نقــد کــردم و گفتــم شــیطان کامــل اصـ ً
ا
مفهومــ ًا متناقــض اســت .بــه هــر جهــت مــن
دیــدگاه بســیاری از معاصریــن را در ال بــه الی
بحثهــا آوردهام .امــا ایــن نکتــه کامـ ً
ا درســت
اســت کــه هنــوز هــم جــای کار هســت .یعنــی
کســانی هســتند کــه از طریــق صورتهــای
منطقــی –منطــق قدیــم و منطــق جدیــد -بــه این
برهــان پرداختهانــد .چــون منطــق حــوزه کار
مــن نبــوده مــن متعــرض بحثهــای منطقــی
نشــدم و یــک نفــر میتوانــد فقــط از طریــق
بحثهــای منطقــی بــه ایــن موضــوع بپــردازد.
یــک محــور دیگــر ایــن کتــاب ،بحــث ارتبــاط
ایــن برهــان بــا فلســفه و فیلســوفان اســامی
اســت .ماننــد فلســفه غــرب کــه از زمــان آنســلم
تــا االن موافــق و مخالــف داشــته ،از زمانــی کــه
اســم برهــان وجــودی در فرهنــگ و جامعــه مــا
مطــرح شــد موافــق و مخالــف پیــدا کــرد و مــن
ســعی کــردم تمــام آراء موافقیــن و مخالفیــن
فیلســوفان مهــم خودمــان را در ایــن کتــاب
بیــاورم.
فارابــی ،عالمــه نراقــی و حکیم غــروی اصفهانی
برهــان وجــودی را مطــرح میکننــد .کســانی
کــه در مقابــل ایــن برهــان موضعگیــری کردنــد
شــامل عالمــه جعفــری و مرحــوم دکتــر مهــدی
حائــری یــزدی هســتند کــه از موافقــان برهــان
وجودیانــد و ســخت از آن دفــاع میکننــد.
مرحــوم آقــای مطهری ،عالمــه طباطبایــی و آیت
اهلل جــوادی آملــی از مخالفــان ایــن برهانانــد.
مــن بــه تفصیــل بــه معرفــی و بررســی نظــر
ایــن بزرگــواران پرداختــم.
یــک جنبــه دیگر ایــن کتاب ،مقایســه ایــن برهان
بــا برهــان صدیقیــن اســت .خیلیهــا برهــان
وجــودی را بــه ایــن دلیــل کــه کلمه «وجــود» در
آن آمــده بــا برهــان صدیقیــن اشــتباه میگیرنــد.

یعنــی خیــال میکننــد برهــان وجــودی همــان
برهــان صدیقیــن اســت یــا برهــان صدیقیــن
همــان برهــان وجــودی اســت .اینطــور نیســت.
اگــر هــم جایــی میبینیــد کــه چنیــن قضاوتــی
کردهانــد اشــتباه اســت .عبــارت مرحــوم آقــای
مطهــری را در کتــاب آوردهام کــه میفرماینــد
تفــاوت بیــن برهــان صدیقیــن و برهــان
وجــودی تفــاوت از زمیــن تــا آســمان اســت.
ایــن دو برهــان هیــچ ربطــی بــه هــم ندارنــد.
عالمــه جعفــری و ســایرین هــم همیــن نظــر
را دارنــد .دلیــل آن هــم روشــن اســت .برهــان
صدیقیــن از حقیقتالوجــود وجــود خــدا را
اثبــات میکنــد .یعنــی مــا در عالــم خــارج یــک
وجــودی داریــم ،اگــر از تعینــات آن صــرف نظر
کنیــم ،آن صرفالوجــود و آن حقیقتالوجــود
بایــد واجبالوجــود باشــد .صرفالوجــود
نمیتوانــد ممکنالوجــود باشــد .بنابرایــن
واجبالوجــود وجــود دارد .حــال اینکــه
برهــان صدیقیــن معتبــر هســت یــا نــه بحــث
دیگــری دارد .حتــی بیــن بــزرگان هــم اختــاف
نظــر وجــود دارد .مث ـ ً
ا جنــاب اســتاد آیــت اهلل
جــوادی آملــی تقریب ـ ًا تمــام تقریرهــای برهــان
صدیقیــن را رد میکننــد و برهــان صدیقیــن
را قبــول نمیکننــد .البتــه عجیــب اســت کــه
در جاهــای دیگــر میفرماینــد از محکمتریــن
براهیــن ،برهــان صدیقیــن اســت .خــود مــن
هــم از ایــن جهــت حیــران مانــدهام و در کتــاب
هــم آوردهام کــه باالخــره بــر بنــده روشــن نشــد
آیــت اهلل جــوادی آملــی برهــان صدیقیــن را
قبــول دارنــد یــا خیــر .در جاهایــی از آثارشــان
مثــل تمهیــد القواعــد یــا در تبییــن براهیــن اثبــات
خــدا همــه ادلــه برهــان صدیقیــن بــه جــز
تقریــر عالمــه طباطبایــی را رد میکننــد .از یــک
طــرف دیگــر میگوینــد برهــان صدیقیــن از
محکمتریــن براهیــن اســت .بــه هرحــال برهــان
صدیقیــن ،چــه معتبــر باشــد چــه نباشــد ،غیــر از
برهــان وجــودی اســت .برهــان وجــودی اصـ ً
ا
کاری بــا عالــم خــارج نــدارد و فقــط بــا تعریــف
خــدا ،خــدا را ثابــت میکنــد .در حالــی کــه
برهــان صدیقیــن اصـ ً
ا کاری بــه تعریــف خــدا
نــدارد ،بحــث را میبــرد بــه حقیقــت وجــود
خارجــی.
ایــن ســه محــور ایــن کتــاب اســت .در مــورد
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قســمت «فلســفه و فیلســوفان اســامی» یــک
نکتــه بگویــم .کســی کــه بــه عنــوان نورمــن
ملکــوم ،فیلســوف معاصــر آمریکایــی ،اینجــا
آوردم بــه ایــن دلیــل اســت کــه ملکــم یــک
تقریــر ابتــکاری از برهــان وجــودی ارائــه
میدهــد کــه فیلســوفان قبلــی بــه ایــن شــکل
ارائــه نــداده بودنــد .بــه نظــر مــن تقریــر خیلــی
جالبــی اســت و بیعیبتریــن تقریــر برهــان
وجــودی هــم کــه اشــکاالت کانــت و دیگــران
بــر آن وارد نیســت همیــن تقریــر اســت .البتــه
بــه اعتقــاد مــن اشــکاالت کانــت بــه دکارت و
دیگــران هــم وارد نیســت ،امــا ایــن تقریــر دیگر
خیلــی شســته و رفتــه اســت .ایــن تقریــر بــه
طــور خالصــه بــه ایــن صــورت اســت :واجــب
الوجــود یــا وجــود دارد یــا وجــود نــدارد .اگــر
وجــود نداشــته باشــد یــا بایــد ممتنعالوجــود
باشــد یــا بایــد ممکنالوجــودی باشــد کــه
عل ـتاش آن را ایجــاد نکــرده .هــر چیــزی کــه
وجــود نــدارد ایــن دو حالــت را دارد .یــا بایــد
ممتنــع الوجــود باشــد مثــل دایــره مربــع ،یــا
بایــد ممکــن الوجــودی باشــد کــه علــتاش
آن را ایجــاد نکــرده (یــا اص ـ ً
ا عل ـتاش هنــوز
موجــود نشــده) مثــل اژدهــای هفــت ســر یــا
اســب بــالدار .غیــر از ایــن شــما نمیتوانیــد
توجیهــی بــرای عــدم یــک چیــز بیاوریــد.
حــال واجــب الوجــود نــه ممتنعالوجــود
اســت ،چــون در تعریــف واجبالوجــود هیــچ
امتناعــی نیســت؛ و نــه ممکنالوجــود اســت
کــه بگوییــم علـتاش آن را ایجــاد نکــرده .ایــن
اصــ ً
ا معنــی نــدارد کــه بگوییــم اگــر علــت
واجبالوجــود آن را ایجــاد بکنــد موجــود
اســت و اگــر نکنــد نیســت! پــس تمــام راههــای
عــدم بــر واجبالوجــود بســته اســت .پــس
واجبالوجــود وجــود دارد .در واقــع یــک راه
میانبــر اســت کــه از تعریــف واجبالوجــود
اســتفاده میکنــد .نــه کاری بــه نظــم عالــم دارد،
نــه بــه حــدوث عالــم ،نــه امــکان عالــم .اگــر
خــدا وجــود نداشــته باشــد یــا بایــد ممتنع باشــد
یــا ممکــن .خــدا نــه ممتنــع اســت و نــه ممکــن.
پــس خــدا وجــود دارد.
دکارت معتقــد اســت وجــود کمــال اســت.
اصلیتریــن اشــکال کانــت ایــن اســت کــه
وجــود کمــال نیســت؛ علــم و قــدرت کمــال

اســت امــا وجــود کمــال نیســت .بــاز از نــکات
ابتــکاری مــن کــه در ایــن کتــاب مطــرح کــردم
ایــن اســت کــه نشــان دادم وجــود کمــال اســت
و البتــه جــای بحــث دارد .در فلســفه مالصــدرا
وجــود عیــن کمــال اســت .همــه کمــاالت از آن
نظــر کمالانــد کــه بــه وجــود برمیگردنــد.
بنابرایــن اگــر بــر اســاس فلســفه اســامی
قضــاوت کنیــم وجــود کمــال اســت و اصــ ً
ا
غیــر از وجــود کمــال دیگــری نداریــم .غیــر
از ایــن ،مــن شــخص ًا در بحثهــای ماهیــت و
وجــود یــک دیــدگاه و مبنــای خاصــی دارم کــه
در اینجــا اشــاره کــردهام و گفتــم بــر آن مبنــا
هــم بــاز وجــود کمــال اســت .آن ایــرادی کــه
آقــای دکتــر احمــدی در کالس فــوق لیســانس
گرفتنــد کــه عــرض کــردم در ذهــن مــن جرقــه
زد همیــن ایــراد بــود کــه «وجــود کمــال نیســت.
وجــود کمــال چیســت؟ بایــد چیــزی وجــود
داشــته باشــد تــا وجــود ،کمــال آن باشــد .قبــل
از وجــود شــما چیــزی نداریــد تــا وجــود،
کمــال آن باشــد» .از همــان موقــع ذهــن مــن
درگیــر ایــن مطلــب شــد تــا االن کــه در ایــن
کتــاب ســعی کــردم نشــان بدهــم کــه وجــود بــه
انحــای مختلــف کمــال اســت .حــاال وارد ادلــه
آن نمیشــوم.
یکــی از دالیلــی کــه ایــن کتــاب خیلــی بــه
طــول انجامیــد وســواس علمــی مــن بــود .مــن
ســعی میکــردم هیــچ چیــزی را بــه خصــوص
در جمـعآوری آثــار ایــن افــراد فروگــذار نکنــم.
شــما بــه هــر کتابــی کــه در غــرب راجــع بــه
برهــان وجــودی ،مث ـ ً
ا در مــورد الیــب نیتــس
نوشــته شــده ،نــگاه کنیــد یــک یــا دو صفحــه
از آثــار الیــب نیتــس را آوردهانــد .مــن تمــام
آثــار الیبنیتــس را زیــر و رو کــردم و هرچــه
راجــع بــه برهــان وجــودی گفتــه –ولــو یــک یــا
دو خــط -آوردهام و نقــد و تحلیــل و بررســی
فــراوان کــردهام .یــا مث ـ ً
ا مــن بخــش کانــت را
بــا هفــت متــن مقابلــه کــردم و ترجمــهاش را
در اینجــا آوردم و اختــاف ایــن ترجمههــا
را هــم آوردم چــون نمیخواســتم سرســری
بگــذرم .در بخــش اســامی هــم خیلــی بــه
تفصیــل همــه نظــرات را بررســی کــردم .مث ـ ً
ا
در  60صفحــه بــه بررســی نظــر آیــت اهلل
جــوادی آملــی پرداختــم ،یــا نظــر جنــاب آقــای

حائــری را بیــش از  40صفحــه شــرح دادم ،نظــر
عالمــه جعفــری را هــم همینطــور .صحبــت
آقــای دکتــر احمــدی فرمودنــد در آثــار عالمــه
طباطبایــی مــا نمیبینیــم کــه راجــع بــه برهــان
وجــودی قضــاوت کــرده باشــد صحیــح اســت.
منتهــا چــون مــن پیگیــر بــودم اولیــن بــار
دیــدم آیــت اهلل جــوادی آملــی در یــک مقالــه
گفتنــد اســتاد مــا مرحــوم عالمــه طباطبایــی ایــن
اشــکال را بــه برهــان وجــودی وارد کــرد .هیــچ
آدرســی هــم نــداد .مــن میتوانســتم فقــط
بگویــم آیــت اهلل جــوادی ایــن را گفتهانــد،
امــا نمیخواســتم بــه ایــن حــد قانــع باشــم .بــا
زحمــت بســیار فــراوان از دفتر آیــت اهلل جوادی
تلفنــی پرســیدم تــا از ایشــان بپرســند کــه آیــا
عالمــه طباطبایــی جایــی مکتــوب دربــاره برهان
وجــودی اظهــار نظــر کردهانــد یــا خیــر .کــه
ایشــان پاســخ دادنــد خیــر ،مــا ایــن را شــفاه ًا در
درسهــا از ایشــان شــنیدیم .بعــد از آن خیــال
مــن راحــت شــد و همیــن را در کتــاب آوردم.
یعنــی ســعی کــردم تــا جایــی پیــش بــروم کــه
هیــچ حرفــی بــدون مــدرک نباشــد.
عرضــم را بــا ایــن نکتــه تمــام کنــم کــه جــای
کار پژوهشــی همچنــان بــاز اســت و دعــوت
میکنــم از محققــان تــا بــه ایــن پرســشها
پاســخ دهنــد ،چــون ســؤالهای مهمــی هســتند.
بــه بعضــی از ایــن بایســتهها اشــاره میکنــم
تــا روی اینهــا گفتگــو شــود.
در برهــان وجــودی گفتــه شــده وجــود ،صفــت
یــا کمــال اســت .مــا در فلســفه اســامی چطــور
بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهیــم؟ آیــا وجــود را
میتوانیــم صفــت یــا کمــال بدانیــم یــا خیــر؟
اگــر بگوییــم خیــر پــس تکلیــف اصالــت وجود
مالصــدرا کــه همــه کمــاالت را بــه وجــود
برمیگردانــد چیســت؟
یــا یکــی از کارهــای جالبــی کــه الیــب نیتــس
کــرده ایــن اســت کــه گفتــه برهــان وجــودی
درســت اســت امــا اول بایــد ثابــت کنیــم
خــدا ممتنــع نیســت .اگــر ثابــت کردیــم خــدا
ممتنــع نیســت برهــان وجــودی مشــکلی نــدارد.
آن وقــت خــود الیــب نیتــس برهانــی ارائــه
میدهــد –و مــن هــم در اینجــا آوردهام -کــه
مســتق ً
ال ثابــت میکنــد خــدا ممتنــع نیســت.
آیــا مــا در فلســفه اســامی میتوانیــم برهانــی

ارائــه دهیــم کــه نشــان بدهــد وجــود خــدا
ممتنــع نیســت؟ برهــان بیاوریــم ،نــه اینکــه بــه
طــرف مقابــل کــه میگویــد خــدا ممتنــع اســت
بگوییــم تــو ثابــت کــن!
یــا در فلســفه اســامی اصلــی داریــم کــه «الحــق
ماهیتــه إنیتــه»؛ وجــود خــدا عیــن ماهیــت
اوســت .آیــا از ایــن اصــل میتوانیــم نوعــی
برهــان وجــودی نتیجــه بگیریــم؟ برهانــی کــه
مــن پیشــنهاد میدهــم روی آن فکــر شــود ایــن
اســت کــه اگــر خــدا وجــود نداشــته باشــد بایــد
ماننــد ممکنــات ،وجــود و ماهیــت آن از هــم
جــدا باشــد؛ در حالــی کــه اینطــور نیســت.
وقتــی وجــود و ماهیــت یــک موجــود عیــن هــم
باشــد معلــوم میشــود ذاتــ ًا وجــود دارد .بــه
هــر حــال پرســش ایــن اســت کــه آیــا از اصــل
«الحــق ماهیتــه إنیتــه» میشــود برهــان وجــودی
بیــرون کشــید؟
یــک ســؤال خیلــی مهــم دیگــر کــه کانــت
مطــرح میکنــد ایــن اســت کــه قضایــای
وجــودی ،قضایــای تألیفــی هســتند یــا تحلیلــی؟
کســانی کــه بــا فلســفه کانــت آشــنا هســتند
میداننــد قضیــه تحلیلــی قضیــهای اســت کــه
محمــول در تعریــف موضــوع آمــده؛ مثــل
انســان حیــوان ناطــق اســت .قضیــه تألیفــی
قضیــهای اســت کــه محمــول در تعریــف
موضــوع نیامــده .کانــت میگویــد قضایــای
وجــودی تألیفیانــد .وجــود در تعریــف هیــچ
چیــزی ،حتــی خــدا ،نیامــده .اگــر مــا ایــن
ســؤال را جلــوی فیلســوفان اســامی بگذاریــم
چــه پاســخی میدهنــد؟ قضایــای وجــودی نــه
تألیفــی اســت و نــه تحلیلــی ،بــه خصــوص در
مــورد خــدا .در مــورد ممکنــات ،تألیفیانــد.
در مــورد ممتنعــات چطــور؟ در مــورد واجــب
الوجــود چطــور؟ تــا بــه حــال بــه ایــن شــکل
گســترده مطلق ـ ًا روی ایــن موضــوع و بســیاری
از ایــن ســؤاالت کار نشــده اســت.
توصیــه میکنــم کســانی کــه عالقمنــد بــه
کارهــای پژوهشــی و تطبیقــی در فلســفه غرب و
فلســفه اســامی هســتند بــه ایــن بیســت بایســته
پژوهشــی -کــه میشــود بــه هــر کــدام از آنهــا
بــه عنــوان یــک پایاننامــه یــا کار تحقیقــی
نــگاه کــرد -توجــه کننــد و روی آنهــا کار کننــد.
بــه هــر حــال علیرغــم همــه اینهــا ،اگــر کســی
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از مــن بپرســد از ایــن کتــاب راضــی هســتید یــا
خیــر؟ میگویــم خیــر ،حداکثــر پنجــاه درصــد!
بــه اعتقــاد مــن علیرغــم ایــن همــه کاری کــه
شــده هنــوز پنجــاه درصــد جــای کار بیشــتر
دارد .متشــکرم.
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خانــم دکتــر اعوانی :ســپاس فــراوان از اســاتید
محتــرم و شــما عزیــزان دارم .بــرای اینکــه فضــا
کمــی تغییــر کنــد یــک خاطــره از
اســتادی کــه در همیــن کالس نــزد
او برهــان وجــودی میخواندیــم
عــرض میکنــم .ایشــان در شــرح
منظومــه ســبزواری گفتنــد وقتــی
مرحــوم ســبزواری دالیــل اثبــات
وجــود خــدا را بــه صــورت نظــم در
منظومــه گفــت و تمــام کــرد ،شــب
خداونــد بــه خوابــش آمــد .گفــت
ممنــون کــه مــرا ثابــت کــردی .بــا
مــن کاری هــم داشــتی؟
حــاال عقایــد و ایمــان و اعتبــار یــک
مبحــث اســت و اثبــات وجــود خــدا
یــک مبحــث دیگــر .مــا در فلســفه
همــه اینهــا را بــرای اثبــات خــدا
بــه کار میگیریــم .شــما میگوییــد
ایــن پنجــاه درصــد اســت .اگــر
شــخص دیگــری هــم پنجــاه درصــد
بنویســد بــاز هــم دالیلــی خواهــد
بــود کــه در فلســفه مطــرح شــود .به
هرحــال آقــای دکتــر تمــام زحمــت
خودشــان را کشــیدند .ایشــان
شکســت نفســی میکننــد .مؤسســه
مفتخــر اســت کــه چنیــن طــرح
پژوهشــیای بــه صــورت مــدون در
آمــده .طبــق معمــول وقتــی کتــاب
معرفــی میشــود و نقــد و نظــر ارائــه
میشــود ،یــک رســمی هــم داریــم
کــه رونمایــی از کتــاب اســت .قبــل از آن،
چــون بــه شــما عــرض کــردم در پایــان،
مؤلــف محتــرم میتواننــد پاســخگوی
یــک یــا دو ســؤال جــدی باشــند،
اگــر ســؤالی هســت مطــرح کنیــد
و اگــر هــم نیســت اجــازه
بدهیــد از کتــاب

رونمایــی کنیــم.
دکتــر افضلــی :مــن حیــف میدانــم کــه
ایــن نکتــه را هــم نگویــم .عــرض کــردم کــه
نورمــن ملکوم یــک برهــان ابتــکاری آورد که
االن همــه در دنیــا بــه اســم او مــی شناســند.
متأســفانه مثــل خیلــی چیزهــای دیگــری
کــه مــا داریــم امــا در معرفــی آن کوتاهــی
میکنیــم و بــه اســم غربیهــا تمــام
میشــود ،خیلــی قبــل از نورمــن
ملکــوم ،مرحــوم عالمــه نراقــی و
مرحــوم عالمــه غــروی اصفهانی عین
برهــان ملکــوم را آورده بودنــد .مــا
کوتاهــی کردیــم و ایــن را بــه عنــوان
برهــان ابتــکاری اینهــا بــه دنیــا معرفی
نکردیــم ،االن همــه دنیــا ایــن برهــان
را بــه نــام ملکــوم میشناســند .مــن
در اینجــا معرفــی کــردم کــه خیلــی
قبــل از او عیــن همیــن برهــان –و
بلکــه از جهاتــی دقیقتــر -در آثــار
ایــن بــزرگان آمــده.
دکتــر احمــدی :یــک نکتــه هــم
بنــده از شــمس تبریــزی نقــل کنــم
کــه گفــت دیشــب فرشــتهها داشــتند
بــه زمیــن میآمدنــد و میگفتنــد
خــدا پــدر اینهــا را بیامــرزد کــه
دارنــد بــرای اثبــات خــدا زحمــت
میکشــند .آیــا خــدا قابــل اثبــات
اســت؟ خــدا در دل و فطــرت آدم
اســت.
ایــن بحثهــا بحثهــای کالمــی
و فلســفی اســت ولــی چیــزی
کــه در درون آدمــی اســت و هیــچ
وقــت فرامــوش نمیکنــد فطــرت
آدمــی اســت کــه بــه خــدا گواهــی
میدهــد .صلــوات بفرســتید.
پینوشتها

1. quinta via
 . 2البته این تقریر جدید نیست .ما در
فلسفه اسالمی این تقریر را داریم.

فعالیتهای بینالمللی مؤسسه

کنفرانس انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه
«انقالب و تطور در تاریخ و اندیشه اسالمی»
استاد عبدالحسین خسروپناه ،استاد غالمرضا اعوانی ،دکتر مهدی عبدالهی
کنفرانس مرکز صلح جهانی اسلو
عوامل معرفتی خشونت در جهان اسالم یا هرمنوتیک و خشونت دینی
استاد عبدالحسین خسروپناه
ارزشهای مشترک پلی برای عبور از بحرانها
دیدار تنی چند از استادان آلمانی با رئیس ،معاون پژوهشی و اعضای هیأت علمی مؤسسه
در حاشیه «روز علم ایران و آلمان»
دیدار حجت االسالم دکتر أیمن المصری رئیس آکادمی حکمت عقلی
با استاد عبدالحسین خسروپناه
همایش بینالمللی فلسفه ،دین و علم در زیستجهان اسالمی
دانشگاه وین ،دکتر شهین اعوانی

کنفرانس انستیتوی
فلسفه آکادمی علوم روسیه

«انقالب و تطور در تاریخ و اندیشه اسالمی»
حضور رئیس مؤسسه و رئیس انجمن و عضو هیأت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
در کنفرانس انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه
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روز  5اکتبــر در مسکو-روســیه کنفرانســی بــا عنــوان
«انقــاب و تطــور در تاریــخ و اندیشــه اســامی»در
آ کادمــی فلســفه روســیه کــه زیــر نظــر آنــدره اســمیرنوف
اســت ،بــا همــکاری بنیــاد مطالعــات اســامی کــه زیــر
نظــر دکتــر حمیــد هــادوی اســت ،برگــزار شــد.
بنیــاد مطالعــات اســامی روســیه در ســایت رســمی خــود
اعــام کــرد :مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ای ـران
همــکار ایرانــی کنفرانــس انقــاب و تحــول در اندیش ـهها
و تاریــخ اســامی اســت و ایــن کنفرانــس بــا شــرکت

جمعــی از اســاتید و پژوهشــگران ایـران و روســیه و برخــی
کشــورهای دیگــر برگــزار میشــود.
موضــوع اصلــی ایــن همایــش منطــق تحــوالت فرهنگــی
زمینهســاز تغیی ـرات انقالبــی و ظهــور علــوم و جنبشهــای
جدیــد در حوزههــای مختلــف و تاریــخ تحــوالت فلســفه،
فقــه ،تاریخنــگاری و اصالحگــری دینــی و ادبیــات
اســامی بــود کــه دوره زمانــی وســیعی را از زمــان ظهــور
اســام تــا بــه امــروز در برمیگیــرد.
اولیــن ســخنران ایــن ســمینار اســتاد دکتــر عبدالحســین

خســروپناه ،رئیــس مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایـران بــود کــه دربــاره مطالعــه تطبیقــی ســیر تطــور فلســفه
و اصــول فقــه در غــرب و جهــان اســام ســخنرانی نمــود.
دومیــن ســخنران ایــن کنفرانــس پرفســور آنــدره اســمیرنوف
بــود بــا مقالــه ای تحــت عنــوان «آیــا در تاریــخ فلســفه
اســامی پارادایــم اندیشــه هــای انقالبــی وجــود داشــته
اســت؟» .ســومین ســخنران ایــن ســمینار اســتاد دکتــر
غالمرضــا اعوانــی غالمرضــا اعوانــی ،رئیــس انجمــن
حکمــت و فلســفه ایــران بــا موضــوع «تکامــل فلســفه
اســامی» بــود.
در روز دوم همایــش نیــز ســخنرانان دیگــری جضــور
داشــتند و ایــن کنفرانــس دو روز بــه طــول انجامیــد و از

ایــران بهجــز اســاتید فلســفه دکتــر غالمرضــا اعوانــی
و دکتــر عبدالحســین خســروپناه آقایــان دکتــر مهــدی
عبداللهــی و دکتــر ســید جــواد میــری نیــز حضــور
داشــتند.
ســید جــواد میــری ،عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا مقال ـهای تحــت
عنــوان «دیــن در جامعــه معاصــر ایــران :نگاهــی بــه
مســأله ســنتگرایی و سکوالریســم»؛ و حجــت االســام
و المســلمین مهــدی عبداللهــی ،عضــو هیئــت علمــی
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ای ـران بــا موضــوع
«از آتــن تــا قــم :توســعه فلســفه در بســتر عقالنیــت
اندیشــه شــیعی» در ایــن همایــش ارائــه نمودنــد.

فهرست سخنرانان
و مقاالت ارائهشده:
 دکتــر آنــدره اســمیرنوف ،آیــا در تاریــخ فلســفه اســامی پارادایــم اندیشـههایانقالبــی وجــود داشــته اســت؟
 دکتر غالمرضا اعوانی ،تکامل فلسفه اسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه ،تکامل فلسفه و اصول فقه یولیــا ینوگنیونــا فنــودروا (از انســتیتو فلســفه آکادمی علــوم روســیه) ،ایدئولوژیتوحیــدی مرتضــی مطهــری در انقــاب اســامی :انقالب یــا تحول؟
 ایلشــات رشــیدویچ ناص ـراف (از انســتیتو فلســفه آکادمــی علــوم روســیه)،مفاهیــم فرهنگشناســانه ذکــی ولیــدی طوغــان
 ناتالیــا چلیســوا و لیــا الهوتــی (از دانشــگاه دولتــی علــوم انســانی)،اندیشــههای انقالبــی و اشــعار کالســیک :مــورد ابوالقاســم الهوتــی
 روزانــا پســخو (از دانشــگاه دوســتی ملــل) ،در جســتجوی باطنیگرایــی:دیــدگاه ســید حســین نصــر دربــاره اســامی و نقــش وی در باطنیگرایــی جهــان
معاصــر
 تاتیانــا کارنییــوا (از انســتیتو فلســفه آکادمــی علــوم روســیه) ،شــکلگیریزبــان فارســی بــه عنــوان زبــان فلســفه :انقــاب یــا تکامــل؟
 -فریــس عثماناویــچ نوفــال (از دانشــگاه لوگانســک) ،اگزیستانسیالیســم
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اســامی عبدالــرزاق الجبــران بــه مثابــه مانیفســت انقالبیگــری دینــی فلســفی
عربــی معاصــر
 ســید جــواد میــری ،دیــن در جامعــه معاصــر ایــران :نگاهــی بــه مســألهســنتگرایی و سکوالریســم
 مارینــا ریســنر (از انســتیتو کشــورهای آســیا و آفریقــا  -مســکو) ،مفاهیــم کهــنایرانــی و توپوسهــا در شــعر کالســیک فارســی (نگاهــی بــه مســأله تــداوم فرهنگــی)
 مهــدی عبدالهــی ،از آتــن تــا قــم :تکامــل فلســفه در بســتر عقالنیــت اندیشــهشــیعی
 ماریتــا اســتپانیانتس (از انســتیتو فلســفه آکادمــی علــوم روســیه) ،انقــاب،ســنتگرایی و اصالحگــری در آثــار محمــد اقبــال
 دمیتــری میکولســکی (از انســتیتو شرقشناســی آکادمــی علــوم روســیه) ،مبانــیســنتی تاریخنــگاری عربــی معاصــر
 لودمیــا واســیلیوا و ناتالیــا پریگارینــا (از انســتیتو شرقشناســی آکادمــی علــومروســیه) ،انقــاب در فلســفه و شــعر محمــد اقبــال :تجربــه تحلیــل شــناختی –
گفتمانــی
 ک .بورمیســتروف (از انســتیتو فلســفه آکادمــی علــوم روســیه) ،موعودگرایــییهــودی در امپراطــوری عثمانــی قــرن 20-17
 تاتیانــا خمزیانونــا اســتارادوب (از انســتیتو تئــوری و تاریــخ هنرهــای زیبــا آکادمــیهنــر روســیه) ،اقتبــاس یــا اکتســاب؛ راه توســعه ســبک هنرهــای تجســمی خالفــت
عر بی
 والدیمیــر دارازدوف (از دانشــگاه دولتــی ســنت پیترزبــورگ) ،تصــوف ایرانــی بــهمثابــه انعــکاس هویــت ملــی
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 آنــدری لوکاشــف (از انســتیتو فلســفه آکادمــی علوم روســیه) ،ســنایی و شبســتری:دو سیســتم اصطالحــات و مفاهیم
 والدیمیــر مارکــف (از انســتیتو فلســفه دانشــگاه دولتــی ســنت پیترزبــورگ)،روشــهای هرمنوتیــک در فلســفه اســامی متأخــر

سخنرانی افتتاحیه

کنفرانس «انقالب و تطور در تاریخ و اندیشه اسالمی»
در آکادمی فلسفه روسیه

استاد غالمرضا اعوانی

استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم

بسم الله الرحمن الرحیم
بنــده بســیار خوشــحالم کــه در ایــن مجلــس شــریف
حضــور یافت ـهام .البتــه مــن بــه یــاد دارم کــه در ســال
 2007جنــاب اســتاد حســین اف ،پرفســور اســمیرنف
و خانــم اســتفانیان بــه مؤسســه پژوهشــی حکمــت و
فلســفه آمدنــد .بارهــا و بــه مناســبتهای مختلــف مــا
نیــز بــه آ کادمــی فلســفه آمــد و رفــت داشــتهایم و بــا
توجــه بــه تجــارب طوالنــی مــن عالقــه زایدالوصــف
در جنــاب آقــای پرفســور اســمیرنف و همــکاران
ایشــان بــه فلســفه بســیار ســتودنی اســت و در یــک

دیــداری بیــن مــا تمهیــدات الزم بــرای انتشــار مجلــه
اش ـراق اندیشــیده شــد و چنــد شــماره از ایــن مجلــه کــه
در مــورد ابنعربــی ،ابنســینا ،ســهروردی و خواجــه
نصیــر طوســی بــه مرحلــه انتشــار رســید و اکنــون تعــداد
شــمارگان ایــن مجلــه بــه عــدد  8رســیده اســت .البتــه
مــن ســال قبــل نیــز بــه روســیه آمــده بــودم و امیــدوارم
ایــن همکاریهــا همچنــان ادامــه یابــد چ ـرا کــه دنیــای
امــروز بــه ایــن همکاریهــای متقابــل بیــش از هرچیــز
نیازمنــد اســت.
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ایـران دارای فرهنگــی اســت معنــوی بــه معنــای واقعــی
کلمــه و ای ـران تنهــا کشــوری اســت کــه دارای حکمــت
اســت؛ و دارای حکمتــی اســت کــه حیــات مســتمر
دارد .البتــه در بســیاری از کشــورها عرفــان وجــود داشــته
اســت .مــا نیــز در کشــور خودمــان عرفــای بزرگی داشــته
ایــم .بســیاری از کشــورها متکلمــان بزرگــی داشــتهاند،
امــا آنچــه را کــه مــا فلســفه میگوییــم بــه معنــای دقیــق
کلمــه همــان حکمــت اســت .مــا در ای ـران بیــن کالم،
عرفــان و فلســفه تفــاوت قائل هســتیم .گاهی نیز پرســیده
میشــود آیــا فلســفه اســامی کالم اســت؟ نــه ایــن
طــور نیســت .بــه عبارتــی ،متکلــم اشــعری ،معتزلــی،
شــیعی و زیــدی داریــم امــا متکلــم فیلســوف نیــز
داریــم .مــا فیلســوفان و مکاتــب فلســفی بزرگــی داریــم.
مکتــب مشــاء مــا بســیار از فلســفه ارســطو فراتــر رفتــه
اســت .حکمــت در فلســفه اســامی بســیار گســتردهتر
شــده اســت .ابنســینا خــودش حکمــت را بــه مرحلــه
باالتــری رســانده اســت و حکمــت مشــرقیه را مطــرح
نمــوده اســت .در حکمــت اشــراق فلســفه بــه تمامــی
مبتنــی بــر نــور و اشــراق اســت .مکتــب ابنعربــی
بیانگــر حکمــت نبــوی نــاب اســت .او حکمــت انبیــاء
را بــه بهتریــن وجهــی بیــان کــرده اســت و در کتــاب
فصــوص الحکــم از حکمــت  27پیامبــری کــه نامشــان
در قــرآن حکیــم آمــده اســت ســخن بــه میــان آورده
اســت .و ایــن مآلــه بســیار مــورد توجــه مالصــدرا نیــز
ق ـرار گرفتــه اســت .ایــن حکمــت در فلســفه مالصــدرا
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نیــز همــان حکمــت متعالیــه نامیــده شــده اســت .مراکــز
بــی نظیــری از حکمــت در ایــران از قدیــم وجــود داشــته
اســت؛ حکمــت خراســان ،حکمــت اصفهــان ،حکمــت
در مراغــه ،مکتــب شــیراز ،مکتــب قزویــن ،مکتــب ته ـران.
ً
اخیـرا کتابــی منتشــر شــده اســت بــا نــام تهـران شــهر هـزار
حکیــم .قــم نیــز حــدود صدســال اســت کــه بــه مرکــز علــوم
حــوزوی بــدل شــده اســت .بــه هرتقدیــر ایــن حکمــت
بزرگتریــن دســتاوردی کــه بــه مــا رســیده اســت .حکمــت
در ای ـران برخــاف آنچــه کــه در اروپــا اتفــاق افتــاده اســت
حکمــت معنــوی اســت .چیــزی کــه در اروپــا اتفــاق افتــاده
اســت ایــن اســت کــه بیــن دیــن و حکمــت جدایــی افتــاده
اســت .و همیــن طــور بیــن فلســفه و حکمــت جدایــی افتــاده
اســت .بــا اینکــه مــا در آنجــا فلســفه دیــن داریــم ولــی
فلســفه دیــن هیــچ وقــت حکمــت دیــن نیســت .و در واقــع
فلســفه از مبــادی خــود فاصلــه گرفتــه اســت .امــا آنچــه کــه
در ای ـران رخ داده وحــدت فلســفه اســت؛ یعنــی بــا اینکــه
تمامــی انــواع فلســفه تشــکیکی اســت و در واقــع مراتبــی
دارد کــه از حکمــت بحثــی آغــاز مــی شــود امــا در آخریــن
مرتبــه خــودش بــه حکمــت الهــی ختــم مــی شــود .بنابرایــن
بــه نظــر مــن بــا ســنتهای قدیــم ارتبــاط دارد کــه در
روســیه هــم وجــود داشــته اســت .بــه نظــر مــن علــم جدیــد
حکمــت نیســت و از حکمــت بریــده اســت.
مــن از آقــای اســمیرنف و همــکاران ایشــان بســیار
ً
سپاســگزارم و واقعــا از تألیفــات بســیار عالــی ایشــان و
همــکاران ایشــان مشــعوفم و بســیار تشــکر مــی کنــم.

مطالعه تطبیقی سیر تطور فلسفه
اسالمی و علم اصول فقه
سخنرانی استاد عبدالحسین خسروپناه

در انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه

بسم الله الرحمن الرحیم
ابتــدا از متولیــان ارجمنــد ایــن همایــش سپاســگزارم .بــه
محــض اطــاع از برگ ـزاری ایــن همایــش از همــکاران و
محققــان در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ای ـران
دعــوت شــد جهــت مشــارکت در ایــن همایــش و کمــک
بــه ارتقــاء آن مقاالتــی تدویــن شــود کــه در ایــن همایــش
نیــز تقدیــم گردیــد .هرچنــد از عنــوان ایــن همایــش
تفســیرهای مختلفــی وجــود داشــت ولــی در عیــن حــال
هرکــدام از نویســندگان بنــا بــه تفســیری کــه از عنــوان
همایــش داشــتند مقــاالت خــود را تدویــن نمودنــد .بنــده
نیــز دو عنــوان مقالــه یکــی «ســیر تطــور چیســتی فلســفه

در یونــان و جهــان اســام» و دیگــری بــا عنــوان «ســیر
تحــول اصــول فقــه در تاریــخ تفکــر اســامی (بــا تأکیــد
بــر فقــه شــیعی)» بــه ایــن همایــش تقدیــم نمــودم .مایــل
بــودم هــردو عنــوان را در ایــن همایــش مطــرح نمایــم .بــه
علــت ضیــق وقــت تصمیــم گرفتــم بحــث خــود را تحــت
عنــوان بحثــی مقایس ـهای از ســیر تطــور فلســفه اســامی
و اصــول فقــه کــه در واقــع گ ـزارش کوتاهــی از محتــوای
ایــن دو مقالــه اســت و بــه مطالعــه تطبیقــی بیــن فلســفه
اســامی و علــم اصــول فقــه مــی پــردازد را ارائــه نمایــم.
کوشــیده ام ایــن بحــث را در پنــج نکتــه و محــور اصلــی
عرضــه نمایــم.
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و امــا نکتــه اول ایــن اســت کــه فلســفه اســامی دانــش
هســتی شناســی بــه معنــای عــام اســت کــه دربردارنــده
هســتی شناســی معرفــت ،هســتی شناســی ذهــن ،هســتی
شناســی نفــس (نفــس نباتــی ،حیوانــی ،انســانی) هســتی
شناســی خداونــد متعــال اســت .گ ـزاره هــای فلســفه بــا
منطــق اســتدالل ثابــت میشــوند .پــس فلســفه اســامی
خــودش بــه منطــق اســتدالل نمیپــردازد
بلکــه از منطــق اســتدالل مــدد میجویــد تــا
مباحــث فلســفی را اثبــات کنــد ،اصــول فقــه
دانشــی اســت کــه خــودش دربردارنــده منطــق
اســتنباط اســت و البتــه قواعــد عــام احــکام
شــرعی را نیــز بیــان میکنــد .پــس اولیــن
نکتــه و تفــاوت بیــن فلســفه و اصــول فقــه
ایــن اســت کــه فلســفه قواعــد عــام هســتی
شناســی را بیــان مــی کنــد امــا خــودش دارای
منطــق نیســت ،بلکــه از منطــق اســتدالل
کمــک میگیــرد .امــا اصــول فقــه هــم دارای
منطــق اســت اســتنباط اســت و هــم دارای
قواعــد عــام اجتهــاد و احــکام شــرعی.
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نکتــه دوم ایــن اســت کــه فالســفه اســامی
مباحــث منطقــی و فلســفی را از یونــان و روم
باســتان وام گرفتــه انــد و بعــد بــدان رشــد
و تکامــل بخشــیدهاند ،بــه گونــهای کــه
نمیتــوان بیــن الهیــات شــفای بوعلــی ســینا
و متافیزیــک ارســطو بــه ســهمی بیــش از
 20درصــد در اشــتراکات موضوعــات بیــن
آن دو قائــل بــود؛ یعنــی حــدود  80درصــد
مباحــث الهیــات شــفای بوعلــی ســینا بــا
مباحــث ارســطو متفــاوت اســت .امــا اصــول
فقــه کــه پیشــتر گفتیــم دارای دو بخــش اســت یکــی
منطــق اســتنباط و دیگــری قواعــد عــام بــرای اجتهــاد،
تنهــا بخــش اندکــی از آن کــه عبــارت اســت از مباحــث
الفــاظ یــا مباحــث زبانــی از منطــق اســتفاده مــی کنــد؛
یعنــی از منطقــی کــه از یونانیــان بــه دســت مــا رســیده
اســت ،بخــش اعظــم ایــن علــم و مباحــث مطــرح در آن
ً
اصــا هیــچ نشــانهای از یونــان باســتان نــدارد .امــا ایــن

علــم در مباحــث زبانــی کــه اصــول فقــه بــدان نیــاز داشــته
اســت از علــم منطــق کمــک جســته اســت ولــی بخــش
اعظــم ایــن علــم و مباحــث اصولــی از ابتــکارات خــاص
مســلمانان اســت و بــه تعبیــری دیگــر میتــوان گفــت
تأثیــر مســلمانان در تحــول علــم اصــول بــه مراتــب بیــش
از تأثیــر آنــان در تحــول فلســفه بــوده اســت .بــه بیانــی
دیگــر ،اگــر تأثیرپذیــری فالســفه اســامی از فلســفه یونــان
را  20درصــد بدانیــم تأثیرپذیــری علمــای علــم اصــول از
یونــان باســتان بــه بیــش از یــک درصــد هــم نمیرســد.

امــا نکتــه ســوم ایــن اســت کــه ارســطو بــه
دو کاربــرد بــرای فلســفه قائــل اســت؛ یــک
کاربــرد عــام کــه فلســفه شــامل علــوم نظــری،
عملــی و علــوم تولیدی(یــا شــعری) اســت .دوم
مشــتمل بــر کاربــرد خــاص از فلســفه اســت
یعنــی متافیزیــک .ارســطو در فصــل دوم کتــاب
متافیزیــک یعنــی کتــاب بتــا مــی گویــد فلســفه
علــم رهبــر اســت ،علــم فرمــان رواســت و
ســایر علــوم خــادم فلســفه انــد .ارســطو در
کتــاب متافیزیــک خــود شــش تلقــی از فلســفه
بــه معنــای متافیزیــک دارد .یعنــی اگــر در بخش
هــای مختلــف کتــاب ارســطو تامــل کنیــم
یعنــی در فصــل ســوم کتــاب آلفــای بــزرگ،
فصــل نخســت از کتــاب آلفــای کوچــک،
کتــاب چهــارم گامــا و دیگــر بخــش هــای
کتــاب متافیزیــک ارســطو مــی بینیــم ارســطو
از فلســفه تعاریــف مختلفــی را ارائــه نمــوده
اســت .بــه عنــوان مثــال او بیــان میکنــد کــه
فلســفه علــم بــه علــل نخســتین اســت ،یــا
میگویــد فلســفه علــم بــه جوهــر اســت .یــا
تعاریــف دیگــری ماننــد اینکــه فلســفه دانشــی
اســت کــه بــه مســأله غایــت یــا مســأله خیــر
میپــردازد .یــا تعاریــف دیگــری کــه فلســفه
را عبــارت میدانــد از دانشــی کــه از احــکام و عــوارض
وجــود بماهــو وجــود بحــث مــی کنــد یــا دانشــی کــه از
احــکام و عــوارض موجــود بماهوموجــود بحــث مــی کنــد
حــاال بــه ایــن مســأله کــه فــرق وجــود و موجــود چیســت؟
ورود نمــی کنــم .ایــن تعریــف یــا تعاریــف ارســطو از
فلســفه بــا آنچــه کــه مســلمانان از فلســفه مــی فهمیدنــد
متفــاوت نبــود .یعنــی مســلمانان ایــن تعریــف از فلســفه

را پذیرفتنــد یعنــی بــا غــور در آثــار فارابــی ،ابــن ســینا،
شــیخ اشـراق ،مالصــدرا ،حتــی عالمــه طباطبایــی و حتــی
شــاگردان ایشــان از قبیــل آیــت اللــه جــوادی آملــی ،آیــت
اللــه مصبــاح یــزدی ،آیــت اللــه حســن زاده آملــی بــاز
همیــن تعریــف از فلســفه پذیرفتــه شــده اســت و گفتهانــد
فلســفه از وجــود بماهــو وجــود بحــث مــی کنــد .البتــه
ایــن تقســیم س ـهگانه ارســطو کــه فلســفه شــامل فلســفه
نظــری ،عملــی و تولیــدی اســت نــزد فارابــی بــه تقســیم
دوگانــه بــدل مــی شــود؛ یعنــی فلســفه نــزد ایشــان فقــط
شــامل حکمــت نظــری و حکمــت عملــی
اســت .و فلســفه تولیــدی (یــا شــعری) بــه
عنــوان قســم ســوم فلســفه مطــرح نیســت و
ایشــان ایــن بخــش را بــه بخــش صناعــات
خمــس افزودهانــد .امــا ابنســینا بــه ایــن
تعریــف از فلســفه قیــدی را اضافــه کــرده
اســت و آن قیــد ایــن اســت کــه فلســفه از
وجــود بماهــو وجــود بحــث مــی کنــد تــا
آنجایــی کــه وجــود وجــود ریاضــی یــا طبیعــی
نباشــد .یعنــی اگــر وجــود ،وجــود ریاضــی یــا
وجــود طبیعــی شــد دیگــر متافیزیــک نبایــد از
آن بحــث کنــد .اگــر وجــود از عــدد یــا مقــدار
بحــث میکنــد بایــد در علــم ریاضــی از آن
بحــث کــرد ،یــا اگــر وجــود ،وجــود طبیعیــات
شــد یعنــی وجــود بــه طبیعــت بــدل شــد و
از جســم متحــرک بحــث کــرد ایــن موضــوع
مربــوط بــه علــم طبیعیــات اســت و بایــد از آن
در علــوم طبیعــی ســخن گفــت .بــه عبارتــی
ابنســینا گفــت فلســفه از وجــود بحــث
میکنــد تــا آنجــا کــه وجــود ،وجــود ریاضــی
یــا طبیعــی نباشــد و اگــر وجــود ،وجــود
ریاضــی یــا طبیعــی شــد علــوم دیگــر بایــد
بــه آن بپردازنــد .در نتیجــه میتــوان گفــت
فالســفه اســامی همــان تعریــف ارســطو از
ً
فلســفه را پذیرفتنــد و نهایتــا بــدان قیــدی را
افزودنــد .و البتــه ایــن قیــد دچــار تعیی ـرات و
تطوراتــی نیــز شــد کــه بــدان ورود نمــی کنــم.
در نهایــت میتــوان گفــت فالســفه اســامی هــم تعریــف
فلســفه و هــم ســاختار متافیزیــک را پذیرفتنــد امــا در
تعریــف و ســاختار آن تغییــرات زیــادی ایجــاد نکردنــد.
امــا آنــان در روش شناســی فلســفه تغییـرات زیــادی ایجــاد
کردنــد .شــیخ اشــراق روش شــهودی را بــه روش عقلــی
افــزود .میردامــاد روش نقلــی دینــی را بــه روش عقلــی

اضافــه کــرد .مالصــدرا نیــز روش شــهودی و نقلــی را در
کنــار روش عقلــی ق ـرار داد؛ بــه تعبیــر اســتاد مــا عالمــه
حســن زاده آملــی کــه مــی فرماینــد عرفــان ،برهــان و قــرآن
از هــم جدایــی ناپذیرنــد .روش عرفــان روش شــهودی،
روش قرآنــی وحــی ،روش برهانــی عقلــی اســت کــه همــه
در حکمــت متعالیــه یکجــا گردهــم جمــع شــده انــد.
البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه مالصــدرا از روش
عقلــی در فلســفه اش اســتفاده نمــی کــرده اســت بلکــه
او مســائلی ماننــد حرکــت جوهــری و اتحــاد عاقــل و
معقــول را بــا روش عقلــی اثبــات نمــوده
اســت .او بــرای اثبــات حرکــت جوهــری نــه
برهــان در آثــارش آورده اســت .فقــط ســه
برهــان در جلــد ســوم اســفار اربعــه بــرای
اثبــات حرکــت جوهــری ذکــر شــده اســت
بقیــه براهیــن او در ایــن زمینــه را بایــد در کل
آثــار او جســت .بــه عبارتــی دیگــر مــی تــوان
گفــت فلســفه اســامی در نســبتش بــا فلســفه
یونانــی بلحــاظ روش بســیار متفــاوت اســت
و تفــاوت اساســی و چشــم گیــری را در ایــن
زمینــه مــی تــوان مشــاهده کــرد .یعنــی اگــر
شــما در فلســفه ارســطو بحــث از امــور عامــه،
معرفــت النفــس (کــه بیشــتر در طبیعیــات
اســت) ،معرفــت شناســی ،و مباحــث الهیــات
بالمعنــی االخــص کــه بحــث از واجــب
الوجــود اســت را میبینیــد همیــن ســاختار
نیــز در فلســفه اســامی وجــود دارد ولــی
ایــن ســاختار گســتردهتر شــده اســت .امــا
کســی کــه بــا مباحــث ارســطویی آشــنا باشــد
نمیتوانــد خــود را در فهــم الهیــات شــفای
بوعلــی ســینا یــا اشــارات و تنبیهــات بی نیــاز از
اســتاد ببینــد ،بلکــه او بایــد ایــن مطالــب را نــزد
اســتاد بیامــوزد .لــذا میتــوان گفــت فلســفه
در فلســفه اســامی ســیر تکاملــی یافتــه اســت
هرچنــد ایــن تغییــر از نظــر تعریــف فلســفه
و ســاختار آن چنــدان دچــار تغییــر اساســی
نشــده اســت ،امــا بــه لحــاظ مســألهای دســتخوش
تغییــرات بســیار شــده اســت.

امــا نکتــه چهــارم ایــن اســت کــه فالســفه اســامی در دو
دهــه اخیــر را بایــد بــه طــور مســتقل مــورد مطالعــه ق ـرار
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داد .اگــر چــه مستشــرقان و فالســفه غیــر
ایرانــی تــا ایــن اواخــر گمــان مــی بردنــد کــه
فلســفه اســامی بــا فلســفه ابن رشــد بــه پایان
رســیده اســت ولــی اکنــون دیگــر کســی بــه ایــن مســأله
اعتقــادی نــدارد و ایــن امــر ،امــر پذیرفتــه شــدهای اســت
کــه فلســفه اســامی در حــال حاضــر ادامــه دارد و فالســفه
ای ماننــد مالصــدرا اکنــون دارای دســت بــاال در مســائل
فلســفی و ســهم و نقــش بالنــدهای در اســتداللهای
فلســفی و مطالعــات تطبیقــی دارنــد و حتــی امــروزه
عالمــه طباطبایــی چهــره شــناخته شــدهای در کشــورهای
غیــر اســامی اســت .بنابرایــن مــن میخواهــم بگویــم
فلســفه امــروزه در ایـران دچــار یــک تحــول اساســی شــده
اســت کــه اثــر آن را میتــوان در پژوهشهــای مســتقل
در حوزههــای علمیــه و هــم در مطالعــات تطبیقــی و
رســاله هــای دکتــری بــه وفــور مشــاهده کــرد .ایــن تحــول
را نســل جدیــد بــه وجــود آوردهانــد و نمیتــوان آن را
در نســل قدیــم مشــاهده کــرد .ایــن تغییــر و تحــول بــه
جایــی رســیده اســت کــه بــا وجــودی کــه فلســفه اســامی
فلســفه هســتی شناســی ،معرفــة النفــس ،الهیــات بالمعنــی
االخــص را در خــود دارد امــروزه گســتره ایــن دانــش بــه
مباحثــی ماننــد فلســفه رســانه ،فلســفه تکنولــوژی ،فلســفه
علــوم ریاضــی ،فلســفه علــوم انســانی ،و مباحــث جدیــد
الهیــات فلســفی و ...نیــز کشــانده شــده اســت ،مباحثــی
کــه تــا بــه حــال در فلســفه اســامی مطــرح نبــوده انــد
امــروزه تحــت عنــوان فلســفه نوصدرایــی مطمــح نظــر
اســت و فلســفههایی ماننــد فلســفه فرهنــگ ،رســانه،
تکنولــوژی و ماننــد آن حــوزه هــای جدیــدی انــد کــه
فلســفه اســامی بایــد بدانهــا ورود کنــد .بنــده کتابــی را
حــدود ده ســال پیــش تحــت عنــوان فلســفه فلســفه علــوم
انســانی منتشــر نمــودم و داعیــه بنــده در ایــن کتــاب ایــن
بــود کــه عــاوه بــر فلســفه علــوم طبیعــی ،علــوم انســانی
بایــد بــه فلســفه فلســفه اســامی نیــز بایــد بپردازیــم و در
آن بــا اســتداللهای فلســفی ثابــت نمــودهام فلســفهای
کــه بــا ارســطو شــروع شــد در حــال حاضــر نیــز ادامــه
دارد و بایــد اکنــون تفســیر مــا از فلســفه بــه عنــوان بحــث
از وجــود بماهــو وجــود کــه مبتنــی بــر یــک طبقــه بنــدی
خــاص از علــوم اســت تغییــر کنــد و در واقــع بــه تعریــف
جدیــدی از فلســفه نیازمندیــم .نظــر مــن در ایــن کتــاب
ایــن اســت کــه تعریــف جدیــد از فلســفه عبــارت اســت
از اینکــه فلســفه دانــش یــا دیســیپلین (رشــته علمــی)
اســت کــه از وجــود انضمامــی انســان بحــث
میکنــد .بــا ایــن تعریــف از فلســفه ،تمــام

فلســفه هــای خــاص مثــل فلســفه رســانه و فرهنــگ و
تکنولــوژی و صنعــت و  ...معنــادار مــی شــوند زیــرا
موضــوع ایــن فلســفه مشــتمل بــر دوشــق اســت یکــی
وجــود انضمامــی و دیگــری موضوعــی بــه نــام انســان .و
همــه مباحــث مذکــور ناظــر بــر ایــن دو موضــوع هســتند.
عالقمنــدان میتواننــد تفصیــل ایــن مطلــب را در ایــن
کتــاب مــن مطالعــه کننــد.

و اما نکته پنجم و آخر:
مــن تــا اینجــا بــه طــور مفصــل
ســیر تطــور فلســفه اســامی و
ویژگیهــای آن را شــرح دادم و
اعتقــاد مــن ایــن بــود کــه تطــور
در فلســفه بیــش از همــه تطــور
مســألهای بــوده اســت تــا تطــور
تعریفــی و ســاختاری کــه بــه نظــر
بنــده بایــد فلســفه اســامی بــه
لحــاظ تعریــف و ســاختار نیــز
دچــار تحــول و تطــور شــود .امــا
مــن در قســمت آخــر عرایضــم
قصــد دارم کــه بـرای تکمیــل بحــث
خــود بــه بررســی تطــور اصــول فقــه
بــه اختصــار اشــاره کنــم.
تحــول و تطــور در اصــول فقــه در
تفکــر اســامی دارای نــه دوره یــا
نــه مرحلــه اســت .دوره اول عبــارت
اســت از زمینهســازی کشــف
اصــول فقــه در عصــر حضــرت
رســول اکــرم (صلــوات اللــه علیــه).
دوره دوم دوره خلفــای راشــدین و
حکومــت بنــی امیــه اســت کــه اندک
انــدک برخــی از قواعــد اصــول فقــه شــکل خــود را پیــدا
مــی کننــد .دوره ســوم ناظــر بــر دوره قــرن دوم و اوایــل
قــرن ســوم قمــری اســت ،ایــن دوران دوره تأســیس مکاتــب
اســامی ،فقهــی ،مذاهــب و فــرق و نحــل مختلــف
اســامی اســت .میتــوان گفــت منشــاء اختــاف
مذاهــب مختلــف فقهــی از قبیــل حنبلــی ،شــافعی و
مالکــی و ماننــد آن همــان قواعــد علــم اصــول اســت؛
یعنــی قواعــد علــم اصــول بــه آن حــدی از رشــد رســیده
اســت کــه بــه ظهــور مذاهــب فقهــی مختلفــی منجــر

مــی شــود .دوره چهــارم دورهای اســت کــه از قــرن چهــارم
آغــاز مــی شــود و تــا قــرن چهــارم ادامــه دارد .در ایــن دوره
اســت کــه شــاهد ظهــور و تدویــن کتــب حدیــث هســتیم
هــم کتــب تشــیع و هــم کتــب اهــل ســنت .ایــن دوره،
دورهای اســت کــه بخــاری ،احمــد بــن حنبــل ،مســلم و
علمــای شــیعه دســت بــه تالیــف کتابهــای اربعــه زدنــد
کــه در ایــن تألیفــات جمــع آوری کتــب حدیثــی و قواعــد
علــم اصــول نقــش بس ـزایی را ایفــا میکننــد .بــه عبارتــی
بــر اســاس همیــن قواعــد اصولــی و علــم الرجــال اســت
کــه کلینــی الکافــی ،مســلم صحیــح را مــدون میکنــد.
اگــر در دوره چهــارم نقــش کتــب روایــی برجســته اســت
دوره پنجــم دورهای اســت کــه
در آن دیگــر کتــب علــم اصــول
فقــه مــدون مــی شــود و دیگــر
بــه علــم اصــول بــه عنــوان یــک
رشــته علمــی مســتقل نگریســته
مــی شــود .در دوره ششــم نیــز
علــم اصــول شــروع بــه رشــد
بالنــده ای کــرد .ســید مرتضــی
الذریعــه الــی اصــول الشــریعه
را نوشــت و شــاگرد او شــیخ
طوســی العــده فــی اصــول الفقــه
نــگارش کــرد.
دوره هفتــم دورهای اســت
کــه شــاهد نقــش برجســته
اخباریــون هســتیم .آنــان اصــول
فقــه را نقــد مــی کردنــد .فــردی
بــه نــام وحیــد بهبهانــی اصــول
فقــه را احیــاء نمــود و اشــکاالت
محمــد اســترآبادی را پاســخ مــی
دهــد و بــه عبارتــی او مجــدد
االصــول و احیاگــر علــم اصــول
اســت .دوره هشــتم دوره نــوآوری
و ابتــکار در علــم اصــول فقــه اســت کــه از شــیخ انصــاری
(رحمــة اللــه) آغــاز شــد و شــاگردان او ماننــد آخونــد
خراســانی ایــن راه را ادامــه دادنــد .در واقــع ،علــت بیــان
ایــن دورههــای مختلــف علــم اصــول فقــه نــزد بنــده ایــن
بــود کــه بگویــم در دروه هشــتم اصــول فقــه کــه خــودش
حاصــل دوره هــای قبــل از خــودش نیــز هســت علمــای
علــم اصــول از فلســفه اســامی ب ـرای بســط و گســترش
آثارخــود بهــره فراوانــی گرفتنــد .بــه همیــن دلیــل بنــده
معتقــدم کــه عــاوه بــر فلســفه اســامی ،مکتــب شــیراز،

مکتــب اصفهــان ،مکتــب تهــران ،مکتــب
قــم مکتــب فلســفی دیگــری بــه نــام مکتــب
نجــف نیــز وجــود دارد کــه در آن بیــن فلســفه
اســامی و علــم اصــول فقــه پیونــد وثیقــی وجــود دارد.
بــه عبارتــی دیگــر ،مــن معتقــدم ب ـرای فهــم اصــول فقــه
آخونــد خراســانی و کتــاب کفایــة االصــول او یــا مطالعــه
آثــار شــاگرد او شــیخ محمدحســین اصفهانــی مشــهور
بــه محقــق کمپانــی و کتــاب نهایــة الدرایــة او حتمــا بایــد
فلســفه اســامی را بخوبــی بدانیــم .یعنــی در دوره هشــتم
اســت کــه دیگــر شــاهد ارتبــاط و پیونــد محکمــی بیــن
فلســفه اســامی و اصــول فقــه هســتیم.
و امــا ایــن دوره آخــر یعنــی دوره نهــم اصــول فقــه عبــارت
اســت از دورهای کــه اکنــون درآن بــه ســر می بریــم .امروزه
علمــای علــم اصــول فقــه در حــوزه علمیــه قــم بــا مباحــث
جدیــد هرمنوتیــک ،زبــان شناســی و معنــا شــناختی
آشــنایی کاملــی پیــدا نمودهانــد و از ایــن علــوم بــرای
تفســیر وضــع کنونــی انســان معاصــر و تفســیر فلســفههای
خــاص ماننــد فلســفه فرهنــگ ،اقتصــاد ،سیاســت و ...
بهــره جســتهاند و بــه عبارتــی بــه دنبــال تدویــن نظــام
جامعــی تحــت عنــوان فقــه نظامــات اجتماعــی هســتند.
خــوب دقــت کنیــد کــه منطــق و ویژگــی غالــب بــر دوره
نهــم علــم اصــول فقــه ،تدویــن فقــه نظامــات اجتماعــی
اســت کــه البتــه از آن علــوم خــاص نیــز بـرای نیــل بــه ایــن
مقصــود بهــره الزم گرفتــه شــده اســت.

نتیجــه گیــری عرایــض بنــده ایــن اســت کــه در ایــن دوره
معاصــر و بویــژه دو دهــه اخیــر تحولــی بــزرگ در فلســفه
ایجــاد شــده اســت و فلســفههای خاصــی شــکل گرفتــه
انــد کــه بــا اصــول فقــه نیــز پیونــد محکمــی برقـرار کــرده
انــد و از همــه ایــن علــوم نــزد مســئوالن نظــام اســامی مــا
بــه شــکل گیــری تمــدن نویــن اســامی تعبیــر مــی شــود.
بــه عبارتــی ،پایــه گــذاری بنــای تمــدن نویــن اســامی
تحــول عظیمــی اســت کــه مــا امــروزه در ایــن دو دهــه
اخیــر شــاهد رشــد روزافــزون آن بــه برکت فلســفه اســامی
و اصــول فقــه بــوده ایــم .بـرای مطالعــه بیشــتر موضوعــات
مطــرح شــده ،اســتادان و محققــان را بــه تفصیــل ایــن
مطلــب در دو مقالــه خــود ارجــاع مــی دهــم.
با تشکر فراوان از شما
والسالم علیکم و رحمه الله برکاته
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بســیاری از شرقشناســان همچــون ارنســت رنــان بــا
طــرح دالیــل چــون فرومایگــی نـژاد ســامی عربزبانــان
و ناتوانــی آنــان از فلســفهورزی ،و منــع قــرآن از
آزاداندیشــی بــر ایــن باورنــد کــه فلســفه مســلمانان
چیــزی بیــش از ترجمــه و شــرح فلســفه یونــان بهویــژه
ارســطو نیســت .برخــی از نویســندگان عربزبــان
همچــون عبدالرحمــن بــدوی نیــز از همیــن دیــدگاه
پیــروی کردهانــد ،امــا برخــی دیگــر چــون مصطفــی
عبدالــرزاق نگــرش نژادپرســتانه مستشــرقان را نفــی
کــرده ،از اصالــت فلســفه اســامی و عربــی دفــاع

کردهانــد .بهاعتقــاد بســیاری از ایــن دو دســته ،فلســفه
اســامی/عربی شــامل علــم کالم و تصــوف ،بلکــه حتــی
اصــول فقــه نیــز میشــود.
نگارنــده در ایــن مقالــه نشــان میدهــد کــه هــر چنــد
آشــنایی بــا فلســفه یونــان نقطهآغــاز دانــش فلســفه در
فرهنــگ اســامی اســت ،فلســفهورزی مســلمانان از حــد
ترجمــه و شــرح فلســفه یونــان فراتــر رفتــه ،بــا اثرپذیــری
از آموزههــای اســامی بــه تدریــج تکامــل یافتــه اســت.
بهاعتقــاد نگارنــده داوری دربــاره فلســفه اســامی
نیازمنــد دو پیششــرط اســت کــه بــدون مراعــات آن دو،

ســخن گفتــن در ایــن خصــوص راه بــه جایــی نخواهــد
بــرد .آن دو شــرط عبارتانــد از:
 .1ارائــه تصویــری از جریــان فکــری مســتقل فلســفه
اســامی از کنــدی /فارابــی تــا بــه امــروز
 .2توجــه بــه آموزههــای مذهــب شــیعه برگرفتــه از امامــان
معصــوم علیهمالســام در اندیشــه اســامی

(الهیــات بالمعنــی االخــص) ،علــم النفــس ،معرفــت
شناســی و دیــن شناســی فلســفی.
بنابرایــن برخــاف تلقــی رایــج میــان نویســندگان غربــی
و عربزبــان ،فلســفه دانشــی اســت مســتقل از ســایر
دانشهــای اســامی همچــون کالم ،عرفــان نظــری
و اصــول فقــه .و هرگــز نبایــد دانــش فلســفه را بــا ایــن
دانشهــا یکــی انگاشــت ،یــا آنهــا را بخشــی از دانــش
فلســفه انگاشــت.

هســتی شناســانه اســت کــه بــا اســتنتاج معتبــر منطقــی،
بیواســطه یــا باواســطه ،از بدیهیــات اولیــه یــا ثانویــه
عقلــی حاصــل شــدهاند .بدیهیــات گزارههایــی هســتند
کــه عقــل بــدون کمــک اســتدالل ،قــادر بــه درک صــدق
آنهاســت .فلســفه ،افــزون بــر اینکــه دربــاره هســتی بحــث
میکنــد ،دارای دو ویژگــی انفــکاک ناپذیــر اســت)1 :
روش آن اســتداللی اســت؛  )2مبــادی آن بدیهیــات اولیــه
و ثانویــه عقلیانــد.
آنچــه در فرهنــگ اســامی بــه عنــوان فلســفه اســامی
شــناخته میشــود ،مجموع ـهای از مســائل عقلــی اســت
کــه میتــوان آنهــا را بــه پنــج دســته مســائل تقســیم کــرد:
امــور عامــه (الهیــات بالمعنــی االعــم) ،خداشناســی

مقصود از دین اسالم
مقصــود مــا از اســام مجموعــه آموزههایــی اســت کــه
در قــرآن کریــم و روایــات معتبــر منقــول از معصومیــن
(علیهمالســام) ،یعنــی پیامبــر اســام و جانشــینان
دوازدهگانــه ایشــان مطــرح شــده انــد ،اعــم از اینکــه
ایــن آموزههــا مضمونــی هستیشــناختی داشــته باشــند
یــا نــه .اعتقــاد بــه صــدق آمــوزه هــای دینــی مســتند بــه
اعتقــاد بــه صــدق خداونــد و معصومــان (علیهمالســام)
اســت .بهاعتقــاد پیــروان تشــیع ،معــارف راســتین اســام
را افــزون بــر قــرآن و روایــات نبــوی بایــد در ســنت امامــان
دوازدهگانــه شــیعه جســتجو کــرد.
پیششــرط دوم ب ـرای داوری در خصــوص رابطــه فلســفه

حقیقت فلسفه اسالمی
فلســفه اســامی مجموعــه مســائلی برهانــی دربــاره
موجــود بماهــو موجــود اســت .فلســفه مجموعــه مســائلی
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اســامی بــا معــارف وحیانــی لــزوم توجــه
بــه معــارف اســامی از منظــر مذهــب تشــیع
اســت ،برخــاف مستشــرقان و اندیشــمندان
عربزبــان کــه اغلــب از پایــگاه نگــرش
اهــل تســنن دربــاره فلســفه اظهارنظــر کردهانــد.

گذارنــد ،بــه طــوری کــه ماهیــت فلســفی فلســفه نیــز
محفــوظ بمانــد .ایــن شــیوهها عبارتنــد از :تأثیــر در
جهــت دهــی ،تأثیــر در طــرح مســأله ،تأثیــر در ابــداع
اســتدالل ،و تأثیــر در تصحیــح دیــدگاه و رفــع اشــتباه.

تکامــل تدریجــی فلســفه در پرتــو آموزههــای وحیانــی
اســام
 .1ریشــههای اندیشــه فلســفی در قــرآن و روایــات
معصومــان
ریشــههای فلســفهورزی ،یعنــی تــاش عقالنــی بــرای
شــناخت حقایــق هســتی را بایــد در قــرآن کریــم و روایات
س ـراغ گرفــت .آموزههــای قــرآن و روایــات دس ـتکم بــه
دو شــیوه کلــی دعــوت بــه اندیشــه فلســفی میکننــد.
قــرآن و روایــات ائمــه تشــیع انســان را بــه صورتهــای
مختلــف بــه آزاداندیشــی دعــوت میکننــد از جملــه:
تشــویق انســانها بــه تفکــر و عقـلورزی ،ارائــه دلیــل بــر
دیــدگاه خــود و مطالبــه آن از دیگ ـران ،ممنوعیــت پیــروى
از ظــن و گمــان بــه جــاى علــم و یقیــن ،ممنوعیــت
پیــروی کورکورانــه از دیگــران.

تأثیر اسالم در جهت دهی به فلسفه
.1تأثیــر آموزههــای اســام در جهــت دهــی بــه فلســفه
اســامی .فلســفه یونــان بهویــژه فلســفه ارســطو بیشتــر
فلســفه طبیعــت بــود .حتــی اندیشــه خــدا در فلســفه
ارســطو نیــز بــرای تبییــن حرکتهــای عالــم طبیعــت
اســت ،امــا فیلســوفان مســلمان در پــی تأکیــد قــرآن کریم
بــر مســأله توحیــد و معــاد بیشــترین تــاش خــود را بـرای
حــل مســائل ایــن دو موضــوع فلســفی ب ـهکار بســتند.

 .2چگونگــی تأثیــر آموزههــای اســام در تکامــل فلســفه
ا سال می
قــرآن کریــم و روایــات معصومــان دربردارنــده بســیاری از
مدعیــات فلســفی هســتند .و بــر مســائل فلســفه اســامی
تأثیــر نهادهانــد.
تبییــن ایــن تأثیرگــذاری متوقــف بــر ترســیم مراحــل
فلســفهورزی اســت .چنــان کــه گفتیــم ،فلســفه مجموعــه
مســائلی هســتی شناســانه اســت کــه بــا اســتنتاج معتبــر
منطقــی از بدیهیــات حاصــل شــدهانــد ،امــا فرآینــد
فلســفیدن از چهــار مرحلــه تشــکیل مــی شــود .1 :طــرح
مســأله .2 ،گــردآوری مقدمــات برهــان .3 ،اســتدالل.4 ،
مالحظــه نتیجــه.
بهجــز مرحلــه ســوم ،یعنــی اســتداللآوری کــه تنهــا بایــد
بــر پایــه کاربســت عقــل باشــد ،دخالــت امــور خارجــی
در ســه مرحلــه دیگــر بــه فلســفی بــودن مســأله و فرآینــد
تفلســف هیــچ خدش ـهای وارد نمیکن ـد.
آموزههــای وحیانــی میتواننــد بــه
شــیوههای گوناگــون بــر فلســفه تأثیــر

 .2تأثیــر اســام در مقــام گــردآوری و طــرح مســأله
فلســفی .هــر دینــی بــا طرح آمــوزه هــای هســتی شناســانه
جدیــد ،مســائل فلســفی نــوی را فــراروی فیلســوفان
متدیــن قــرار میدهــد و در نتیجــه ،ابــواب جدیــدی
را در فلســفه ای کــه در دامــن آن رشــد ،میکنــد مــی
گشــاید .آموزههــای اســامی افقهــای جدیــدی را بــه
روی فیلســوف گشــوده ،موضوعــات نــوی را ب ـرای تفکــر
در اختیــار وی قــرار دادهانــد .مســائلی چــون خلقــت،
توحیــد واجــب ،توحیــد در الوهیــت ،ماهیــت نداشــتن
واجــب ،حــدوث ذاتــی و حــدوث دهــری ،امــر بیــن
امریــن ،توحیــد افعالــی و  . . .در اثــر آموزههــای اســام
بــه فلســفه اســامی راه یافتهانــد.
 .3تأثیــر اســام در ابــداع اســتدالل بــر مدعــای فلســفی.
متــون دینــی گاه بــرای اثبــات مدعــای خــود یــا نفــی
دیــدگاه مخالــف اقــدام بــه اســتداللآوری میکننــد .بــر
ایــن اســاس ،اگــر متــون دینــی دربــاره موضوعــی هســتی
شــناختی ،بهطــور صریــح یــا ضمنــی ،گونــه جدیــدی از
اســتدالل را پیشــنهاد کننــد ،فلســفه نیــز میتوانــد از آن
اســتدالل بهــره بگیــرد ،ماننــد برهــان صدیقیــن و برهــان
ُ
فرجــه.

 .4تأثیــر اســام در تصحیــح دیــدگاه فلســفی و رفــع
اشــتباه آن .هــرگاه دیــن در موضوعــی هســتی شــناختی
حکمــی مخالــف نتیجــه اســتدالل فلســفی داشــته
باشــد ،فیلســوف در تعــارض حکــم دیــن بــا نتیجــه
اســتدالل فلســفی ناچــار اســت در یکــی از آنهــا
تجدیدنظــر کنــد .اگــر در ایــن مــوارد حکــم دیــن صریح
و تأویلناپذیــر باشــد ،بایــد حکــم عقــل و دیــدگاه
فلســفه را تخطئــه کــرده ،بــه مغالطــی بــودن اســتدالل
خــود پــی بــرد .تحــول نگــرش فیلســوفان اســامی در
توحیــد ذاتــی از وحــدت عــددی بــه وحــدت حقــه و
نظریــه جســمانیۀ الحــدوث بــودن نفــس از جملــه ایــن
مــوارد اســت.
 .5تأثیــر غیرمســتقیم آموزههــای اســامی از طریــق
دانــش عرفــان و کالم اســامی .آنچــه در محورهــای
چهارگانــه پیشــین گفتیــم ،تأثیــر مســتقیم اســام در
اندیشــه فلســفی بــود ،امــا واقعیــت آن اســت کــه
آموزههــای اســامی بهطــور غیرمســتقیم نیــز بهویــژه
در طــرح مســائل نــو در فلســفه اســامی تأثیــر نهــاده
اســت .دانــش کالم و عرفان نظــری در کســوت دو جریان
فکــری رقیــب بــا فلســفه اســامی همــواره در نـزاع و تأثیر
متقابــل بــا فلســفه بودهانــد .بســیاری از مســائل کالمــی
و عرفانــی مضمونــی هســتی شــناختی دارنــد و فیلســوفان
را بــه چالــش دعــوت میکننــد و مباحــث تــازهای را در
فلســفه مــی طلبنــد .کــم نیســتند مســائلی کــه از ایــن
طریــق بــه فلســفه راه یافتهانــد .البتــه نگاهــی بــه ســیر
تاریخــی ایــن ســه دانــش گویــای آن اســت کــه تأثیــر
کالم اســامی در فلســفه بیشتــر تأثیــری ســلبی بــوده
اســت ،برخــاف عرفــان کــه تأثیــر ایجابــی بــر فلســفه
نهــاده اســت.
برخــی از مســائل فلســفی کــه جهانبینــی عرفانــی
زمینهســاز طــرح آنهــا شــده اســت ،از ایــن قرارنــد:
مســئله اصالــت وجــود ،مســأله وحــدت وجــود ،مســأله
بازگشــت وجــود معلــول بــه تجلــی و تشــأن علــت،
مســأله وجــود منبســط ،مســأله وجــه انتســاب شــرور بــه
خداونــد ،مســأله بســیط الحقیقــة کل األشــیاء ،مســأله
صــادر نخســتین ،مســأله تطابــق عوالــم.
برخــی از دیدگاههــای واالی فلســفه اســامی در
بســتر اشــکاالت متکلمــان بــر آرای فلســفی شــکل
گرفتهانــد .دیــدگاه متکلمــان دربــاره مســأله حــدوث

عالــم و مســاوى انگاشــتن معلولیــت
بــا حــدوث زمانــى ،موجــب پیدایــش
مســأله نفیــس «منــاط احتیــاج بــه علت»
در امــور عامــه فلســفه شــد .و فالســفه بــه
روشــنی اثبــات کردنــد کــه منــاط احتیــاج بــه علــت
امــکان اســت نــه حــدوث .ایــن مســأله بســیار پــر ارزش
فلســفه اســامى مولــود ســتیزه گــرى کالم بــا فلســفه
اســت کــه در نهایــت تطــور عالیتــرى پیــدا کــرده ،بــه
نظریــه «وجــود ربطــی» مالصــدرا منتهــی شــد کــه تأثیر
شــگرفی در تلقــی مــا از رابطــه خداونــد و مخلوقاتــش
بــر جــای مینهــد.
از دیگــر مســائل فلســفی کــه پیدایــش آنهــا زاییــده
مخالفتهــای متکلمــان اســت ،میتــوان ایــن مــوارد
را نــام بــرد:
مســئله مســاوقت وجــود بــا شــیئیت و نیــز نفــی واســطه
بیــن وجــود و عــدم ،مســأله امتنــاع اعــاده معــدوم،
مســأله احتیــاج معلــول بــه علــت در بقــاء ،مســأله ابطــال
ّ
اولویــت در مقابــل قــول بــه ضــرورت علــی معلولــی،
مســأله امتنــاع ترجیــح بالمرجــح.
نتیج ه
آنچــه در متــن مقالــه آوردیــم ،بهروشــنی نشــان میدهــد
کــه آشــنایی مســلمانان بــا فلســفه یونــان تنهــا نقطهآغــاز
فلســفهورزی در فرهنــگ اســامی بــوده اســت؛ چــرا
کــه تأکیــد قــرآن کریــم بــر عق ـلورزی و طــرح مســائل
فلســفی پرشــمار در قــرآن و روایــات معصومــان بســتر
بالندگــی فلســفه اســامی را فراهــم آوردنــد.
آموزههای اسالمی با،
 )1جهتدهــی فلســفه اســامی بــه مســائل خداشناســی
و معادشناســی )2 ،طــرح مســائل نویــن برای فیلســوفان،
 )3پیشــنهاد اســتدالل بـرای مســائل و نیــز )4 ،کمــک بــه
کشــف اشــتباهات و مغالطــات اســتداللهای فلســفی بــه
تکامــل فلســفه اســامی کمــک شــایانی کردند.
متکلمــان اســامی بهویــژه اشــعریمذهبان نیــز بــا
مخالفتهــای خــود زمینــه پیدایــش دیدگاههــای
دقیــق و عمیــق در فلســفه اســامی شــدند .بهنظــر
میرســد مــوارد متعــددی کــه در متــن مقالــه بیــان
شــدهاند ،تکامــل تدریجــی اندیشــه فلســفی
در بســتر آموزههــای دینــی و تفســیر آنهــا را
بهروشــنی بهتصویــر میکشــد.
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بسم الله الرحمن الرحیم.
از همــه دســت انــدرکاران ایــن همایــش ،بــه ویــژه
مهمــان نــوازی پریــو و دولــت نــروژ و همچنیــن از
مترجــم محتــرم ،خانــم فرشــته ،کــه در ایــن جلســه
نقــش هرمــس را دارنــد سپاســگزارم .هرمــس خــدای
یونیــان بــود کــه پیــام خدایــان را بــه مــردم منتقــل
میکــرد .مترجــم محتــرم هــم در اینجــا پیــام مــا را بــه
یکدیگــر منتقــل میکنــد.
موضــوع بحــث بنــده ،عوامــل معرفتــی خشــونت در
جهــان اســام یــا بــه تعبیــر دقیقتــر ،هرمنوتیــک و
خشــونت دینــی اســت .خالصــه دیــدگاه بنــده دربــاره
عوامــل پیدایــش خشــونت دینــی ایــن اســت کــه

خشــونت دینــی گاهــی زاییــده عوامــل معرفتــی و گاهــی
هــم معلــول عوامــل غیــر معرفتــی اســت .اســتادان
بزرگــوار در سخنرانیهایشــان در مــورد عوامــل معرفتــی
مطالبــی را بیــان کردنــد و بــه تفســیر افراطــی از کفــر،
جهــاد ،بدعــت ،ارتــداد ،بیاعتنایــی بــه عقالنیــت و
اســتفاده نکــردن از اجتهــاد فنــی اشــاره شــد .مــن از تکـرار
ایــن مطالــب صرفنظــر میکنــم .اجــازه دهیــد نداشــتن
نگــرش معنویــت بــه دیــن را هــم بــه عنــوان یکــی از
عوامــل معرفتــی خشــونت دینــی ذکــر کنــم.
ســؤال اساســی ایــن اســت کــه چ ـرا تفســیرهای افراطــی
از کفــر ،جهــاد و ارتــداد در میــان طرفــداران خشــونت

دینــی تحقــق مییابــد؟ بــه عقیــده بنــده مهمتریــن
عامــل معرفتــی خشــونت دینــی ،مــدل هرمنوتیکــی آنهــا
اســت .مقصــود بنــده از هرمنوتیــک ،تنهــا اســتفاده از
علومــی ماننــد ادبیــات عــرب در فهــم متــون اســامی یــا
رعایــت قواعــد زبــان شناســی و  linguisticنیســت .البتــه
ایــن علــوم بــرای اینکــه بتوانیــم فهــم درســتی از متــون
اســامی پیــدا کنیــم الزم هســتند .در ایــن مقالــه مقصــود
بنــده از هرمنوتیــک ،کاربــرد مقاصــد شــریعت و اهــداف
دیــن در فهــم متــون دینــی اســت .اگــر کســی هــدف و
مقصــد دیــن و شــریعت را کســب قــدرت دنیــوی بدانــد،
تــاش میکنــد تــا فهمــی جنــگ طلبانــه ،اقتدارگرایانــه
و خشــونتآمیز از دیــن بیابــد و چنیــن فهمــی را هــم در
عمــل نشــان دهــد .ب ـرای مثــال 1700 ،نفــر از ســربازان
شــیعی مرکــز آموزشــی اســپایکر در یــک زمــان بــه قتــل
رســیدند .داعــش هــم در تکریــت عـراق چنیــن کاری کرد.
امــا اگــر کســی مقاصــد شــریعت را هدایــت انســان از
طریــق معرفــت ،معنویــت ،صلــح ،محبــت ،حســن خلــق
و خدمــت بــه خلــق بدانــد و ایــن مقاصــد دینــی را هــم
در فهــم متــون دینــی بــه کار گیــرد ،بــدون شــک فهمــی
کــه از متــون دینــی خواهــد داشــت عبــارت اســت از فهــم
محبتآمیــز و دارای کرامــت دینــی؛ نــه خشــونت دینــی.
از نظــر نبــی گرامــی اســام و امــام علــی ،مخلوقــات
َ
خانــواده خــدا هســتند« .الخلـ ُـق عیــال اللــه» .منظــور از
«الخلــق» فقــط مــردم نیســت ،بلکــه منظــور ایــن اســت
کــه تمــام مخلوقــات خانــواده خــدا هســتند .از نظر اســام
حقیقــت دیــن ،محبــت و حســن خلــق اســت .ایــن درک
از شــریعت ،هــر بدعــت و نــوآوری را منفــی نمیدانــد؛
جهــاد را دفــاع از جامعــه اســامی میشــمارد و مجــازات
را تنهــا ب ـرای مرتــد محــارب و ســرکش روا م ـیدارد.

نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد عــرض کنــم ایــن اســت
کــه مــا امــروز در جهــان کنونــی ،خشــونت دینــی را در
کشــورهای فلســطین ،عــراق و ســوریه توســط افراطیــون
دینــی -از یهودیــان افراطــی گرفتــه تــا مســلمانان افراطــی-
مشــاهده میکنیــم .آیــا ایــن خشــونت دینــی بیشــتر معلــول
عوامــل معرفتــی اســت؟ یعنــی آیــا عامــل هرمنوتیکــی
بیشــتر باعــث ایــن خشــونتها میشــود؟ بــه نظــر
بنــده پاســخ منفــی اســت .امــروزه خشــونت سیاســی در
دنیــای اســتعمارگر ،خشــونت اقتصــادی در ســرمایهداری
نئوکالســیک و خشــونت فرهنگــی در ســینمای هالیــوود

زمینــه را بــرای تولیــد ،توزیــع و اســتفاده از ســاحهای
کشــتار جمعــی و ســاحهای هســتهای و شــیمیایی فراهــم
کــرده اســت .اگــر هیتلر جنایــت خــود را بر ترانسفورمیســم
دارویــن مبتنــی میکنــد ،بــه ایــن جهــت اســت کــه بـرای
قــدرت طلبــی خــود دلیلتراشــی کنــد .جنایــت صــدام
هــم در کشــتن مــردم حلبچــه بــا بمبهــای شــیمیایی
کــه خــود مــن از نزدیــک آن صحنــه را مشــاهده کــردمو از آلودگــی آن محیــط هــم در امــان نمانــدهام -معلــول
علتهــای غیرمعرفتــی اســت .بخــش عظیمــی از داعــش
نیــز بــه دنبــال قــدرت بــدون معرفــت هســتند .پــس بایــد
خشــونت را از سرچشــمه آن بســت و از بیــن بــرد .یعنــی
قبــل از اینکــه بــه فکــر خشــکاندن ریشــه خشــونت دینــی
باشــیم ،بایــد عوامــل غیــر معرفتــی کــه منشــأ خشــونت
دینــی اســت را از بیــن ببریــم .در دنیــای مــدرن بایــد
یــک مبــارزه جهانــی ضــد خشــونت سیاســی ،خشــونت
اقتصــادی و خشــونت فرهنگــی بــه راه انداختــه شــود .تــا
زمانــی کــه خشــونتهای اجتماعــی نــام بــرده از بیــن
نــرود یــا کاهــش نیابــد ،امیــدی بــه نابــودی یــا کاهــش
خشــونت دینــی نیســت .چــون همانگونــه کــه عــرض
کــردم ،خشــونت دینــی بیــش از آنکــه مدلــول دلیــل باشــد،
یعنــی بیــش از آنکــه پشــتوانه دلیــل و معرفــت داشــته
باشــد ،پشــتوانه علــل و عوامــل اجتماعــی دارد .مــن در
مــورد بحثهــای دیــروز هــم نکاتــی را ب ـرای ارائــه دادن
داشــتم ،امــا بــه همیــن مقــدار اکتفــا میکنــم .از توجــه
شــما سپاســگزارم .والســام علیکــم.
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دکتــر خســروپناه :ایرانیهــا در تاریــخ معروفانــد
بــه مهماننــوازی .در عمــل هــم انشــاءاهلل نشــان
میدهیــم کــه مهماننــواز هســتیم .خیلــی
خوشــحالیم کــه توفیــق شــد عزیــزان را زیــارت
کنیــم .مــن هــم تــازه از ســفر ترکیــه آمــدهام .چــون
خانــواده قــم هســتند ،قاعدتـ ًا بایــد از فــرودگاه امــام
میرفتــم قــم ،ولــی بــه اشــتیاق دیــدار عزیــزان
آمــدم تهــران کــه عزیــزان را زیــارت
کنــم .خیلــی خوشــحالیم کــه عزیــزان
را زیــارت میکنیــم و امیدواریــم

کــه همــکاری خوبــی بیــن ایــن مؤسســه و مراکــز
علمــی اســتاد هــم داشــته باشــیم.
آقــای فیگــر :خیلــی تشــکر میکنــم و از اینکــه
میتوانــم چنیــن ســاختمان زیبایــی را اینجــا مشــاهده
کنــم خیلــی تقدیــر میکنــم .ظاهــرا ً نــه تنهــا فلســفه
ایرانــی اینجــا ســکنی گزیــده ،بلکــه حکمــت ایرانــی
هــم ســکنی گزیــده اســت .اســم مرکــزی کــه مــن
از آن میآیــم «دانشــکده فلســفه و علــوم انســانی»
اســت .مــا بیــن فلســفه و علــوم انســانی تفکیــک
قائلیــم ،ولــی بیــن فلســفه و حکمــت چنیــن تفکیکــی

را قائــل نشــدیم .شــاید علــت هــم ایــن باشــد کــه بــه
جســتجوی حکمــت میگردیــم.
ایــده و پــروژهای کــه مــا بــا چنــد مؤسســه و
پژوهشــکده ایرانــی مثــل دانشــگاه شــهید بهشــتی
و دانشــگاه تهــران مطــرح کردیــم در حقیقــت در
راســتای همــان برنام ـهای اســت کــه االن میخواهیــم
بــا همــکاری کشــور چیــن و ایــران انجــام بدهیــم
و آن هــم بــه نوعــی بیــن المللیســازی تحقیقــات
و پروژههاســت .یکــی از معضــات و مشــکالتی
کــه قطعــ ًا بایــد آن را مــورد توجــه قــرار دهیــم و
لحــاظ کنیــم همیــن تفکیــک بیــن فلســفه و حکمــت
اســت .امــروز هــم جلسـهای داشــتیم بــا مدیــر عامــل
صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران ،آقــای دکتــر زرغام
و دوســتانی کــه آنجــا بودنــد ،و پــروژه و طرحــی را
بــا دوســتان مطــرح کردیــم کــه ســه ســمینار در چیــن،
تهــران و در برلیــن بــا همــکاری مؤسســات آلمانــی
بــا موضوعــی کــه موضــوع نســبت ًا کالن اســت بــا
عنــوان «فلســفه زندگــی» برگــزار شــود .ایــن موضــوع،
موضــوع خیلــی گســتردهای اســت کــه رشــتههای
متعــدد علــوم انســانی میتوانــد در ذیــل آن تعریــف
شــود .در وهلــه اول قطعــ ًا پرسشــی کــه مطــرح
میشــود یــک پرســش فلســفی اســت ،امــا در حــوزه
مطالعــات فرهنگــی ،ادبیــات و مطالعــات بیــن ادیــان
هــم ایــن مســأله میتوانــد لحــاظ شــود.
نکت ـهای کــه آقــای فیگــر اشــاره میکنــد عالقمنــدی
و درخواســت مشــارکت از فیلســوفان و نظریهپــردازان
ایرانــی در ایــن پــروژه و ایــن ســمینار اســت کــه
میتواننــد بــا دانــش کافــی و وافــی نســبت بــه
ســنت فلســفه خودشــان بــا چینیهــا و اروپاییهــا
وارد گفتگــو شــوند .ایشــان میگویــد مرکــزی کــه
مــن از آن میآیــم دانشــگاهی اســت کــه گرای ـشاش
بیشــتر فلســفه بیــن قــارهای 1اســت و نســبت بــه
فلســفه آنالیتیــک 2بــه شــدت حالــت تدافعــی و یــا بــه
عبارتــی تهاجمــی دارد .فلســفه کانتیننتــال در ایــران هم
دوســتداران و عالقمنــدان خیلــی زیــادی دارد .خانــم
دکتــر اعوانــی هــم در همیــن حــوزه بودنــد و فــارغ
التحصیــل رشــته فلســفه بــا موضوعیــت کانت هســتند.
کانــت فیلســوفی اســت کــه همچــون هــگل و مارکــس
در چیــن هــم بســیار خوانــده میشــود و کتابهــای
متعــدد آنهــا ترجمــه شــده اســت .بــه همیــن دلیــل
شــاید ایــن قرابــت باعــث شــود کــه ســمیناری کــه
قــرار اســت برگــزار شــود خیلــی درخشــان شــود.
فلســفه (بــه اصطــاح ایشــان) مــدرن یــا فلســفه

معاصــر ایــران بــرای اروپاییهــا
ناشــناخته اســت و مــورد غفلــت
قــرار گرفتــه اســت .طبیعــی اســت کــه
ایــن آشــنایی نســبت بــه شــیخ الرئیــس
یــا فارابــی وجــود دارد و بــر اســاس آثــار هانــری
کربــن کلیاتــی منتقــل شــده ،امــا فلســفه معاصــر
منتقــل نشــده و ایــن غفلــت باعــث میشــود یــک
ناآگاهــی در ایــن حــوزه وجــود داشــته باشــد .االن
دانشــگاه برلیــن در حــال تأســیس یــک رشــته جدیــد
بــا عنــوان فلســفه گلوبــال 3اســت .بــا چینیهــا در
حــال تدویــن ســرفصلهای فلســفه چینــی هســتند و
طبیعــی اســت کــه قســمت ایــران فعـ ً
ا خالــی اســت.
چــون مثــال کانــت آمــد بگویــم کــه کانــت کســی
بــود کــه قائــل بــه شــهروند جهانــی بــود .کلمــه
«جهانبینــی» هــم اولیــن بــار در ادبیــات آلمانــی
توســط کانــت بــه کار رفــت .شــاید بتــوان او را هــم
مدافــع فلســفه جهانشــمول برشــمرد؛ چــرا کــه او
اعتقــاد دارد کــه افــکار و دیدگاههــای متعــدد بایــد
در کنــار یکدیگــر و در بوتــه آزمایــش قــرار بگیرنــد.
چیــزی کــه مــا راجــع بــه ایــران ،ایــن کشــور کهــن،
میدانیــم ایــن اســت کــه ایــن کشــور میانجیگــر
بیــن فرهنــگ شــرقی (چیــن و هنــد) و فرهنــگ غربــی
بــوده اســت .نقــش دائمــی ایــران بــه عنــوان رابــط
فرهنگــی و میانگــوی ایــن چنــد تمــدن ،االن هــم
بــه وضــوح دیــده میشــود .پــروژهای بــا عنــوان
«یــک کمربنــد -یــک راه »4در چیــن بــا همــکاری
دولــت چیــن راهانــدازی شــده کــه البتــه نیــت اول آن
اقتصــادی اســت .هــدف اصلــی ایــن پــروژه ،احیــای
جــاده ابریشــم اســت .انتهــای ایــن راه شــاید آلمــان
باشــد ،ایــران در وســط قــرار دارد ،و نقطــه ابتدایــی
آن چیــن اســت .در ذیــل پــروژهای کــه توســط دولــت
و رییــس جمهــور چیــن تعریــف شــده شــاید پــروژه
مــا هــم بتوانــد تعریــف شــود .بــه گون ـهای کــه ایــن
ســمینار از حالــت دوجانبــه خــارج شــود و حالــت
ســهجانبه پیــدا کنــد؛ یعنــی ایــران ،چیــن و آلمــان.
وظیفــه اولیــه مــا اســت کــه -تحــت موضــوع فلســفه
زندگــی و مشــتقاتی کــه میتوانــد در ذیــل آن قــرار
هــم و غــم خــود را بگذاریــم کــه ایــن
بگیــرد-
ّ
دوســتان کنــار هــم قــرار بگیرنــد و مشــارکت صــورت
بگیــرد .ســؤال و پرســش بنیادیــن ایــن اســت
کــه اصــا آیــا چیــزی بــه اســم فلســفه
گلوبــال –بــه آن مفهومــی کــه در حــال
تعریــف آن هســتیم -میتوانــد وجــود
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داشــته باشــد یــا خیــر و اگــر وجــود دارد بــه چــه
شــکلی اســت؟ شــاید بتــوان ایــن ســؤال را از یــک
ســو ،بــا ســنت فلســفی آلمــان ،فلســفه کانتیننتــال و
تأثیراتــی کــه ایــن فلســفه از فلســفه ایرانــی پذیرفتــه
–کــه ایــن تأثیــر ممکــن اســت االن کــم و بیــش از
بیــن رفتــه باشــد -و از ســوی دیگــر ،بــا چیــزی کــه
االن در چیــن بــه عنــوان فلســفه چینــی –بــا حــدود
و ثغــور خــودش -تعریــف میکننــد بررســی کــرد.
مســأله اصلــی ایــن اســت کــه ابتــدا کســانی کــه

و بــه واســطه ایــن فیلــم توانســتم نکاتــی را بیامــوزم؛
مشــخص ًا در مــورد کاروانســرایی کــه در اصفهــان
اســت و ظاهــرا ً در مســیر جــاده ابریشــم قــرار داشــته.
وقتــی دولــت چیــن پــروژه «یــک کمربند-یــک راه»
را اعــام کــرد و مــن ایــن خبــر را شــنیدم ،دیــدم
کــه مســیر جــاده ابریشــم بــه عبارتــی شکســته شــده
و در آن یــک انقطــاع وجــود دارد .مــا نــه در مــورد
همســایگانمان چیــزی میدانیــم و نــه در مــورد
فرهنگهــای گذشــته .بــا اینکــه ظاهــرا ً تکنولــوژی

دســت انــدر کار ایــن ماجــرا هســتند را بتــوان کنــار
هــم نشــاند .عالقمنــدی مــن -بــا توجــه بــه جایــگاه
و خاســتگاهی کــه دارم -طبیعتـ ًا و در وهلــه اول ایــن
اســت کــه فیلســوفان ایرانــی را ترغیــب کنــم و ســر
میــز کنفرانــس بیــاورم .از آن طــرف ،بــا مذاکراتــی
کــه در ایــن چنــد روز صــورت گرفتــه ،ظاهــرا ً ایــن
عالقمنــدی در طــرف ایرانــی هــم وجــود دارد.
ســخنرانی آقــای فــان ژیپینــگ :تشــکر میکنــم.
افتخــار بزرگــی اســت کــه االن میتوانــم در ایــن
ســاختمان بســیار شــکیل و قدیمــی باشــم .عالقمنــدی
مــن بــه ایــران طوالنــیمــدت نیســت ،ســه ســال
اســت ،و آن هــم از طریــق همســرم اتفــاق افتــاد.
همســر مــن مستندســاز اســت .ســه ســال پیــش
ایشــان اینجــا بودنــد و در مــورد فرهنــگ ایرانــی از
شــیراز و اصفهــان یــک فیلــم مســتند تهیــه کردنــد.
مــن بــا همســرم در ایــن فیلــم همــکاری میکــردم

فراگیــر شــده امــا ایــن ارتبــاط فرهنگــی و فکــری
قطــع شــده ،مســیر ارتبــاط دچــار تغییــر و تحــول
شــده و انقطاعــی در آن اتفــاق افتــاده اســت.
همــان موقــع بــود کــه بــا آقــای پروفســور فگــر در
ایــن مــورد صحبــت کــردم کــه شــاید بشــود چنیــن
پــروژهای را راه انداخــت؛ چــون در فرهنــگ و زبــان
چینــی ،رد پایــی از فرهنــگ ایرانــی و کشــورهایی
کــه در مســیر ایــن جــاده قــرار دارنــد وجــود دارد.
ایــن موضــوع ،انگیــزه اصلــی بــرای مطــرح کــردن
پــروژه بــود .ایــده اولیــه هــم ایــن بــود کــه تــاش
کنیــم کــه ایــن ســه نماینــده فرهنگهــا و تمدنهــای
کهــن -یعنــی چیــن ،ایــران و آلمــان -کنــار هــم قــرار
بگیرنــد .وقتــی صحبــت از حکمــت میشــود طبیعــی
اســت کــه پــای چینیهــا هــم بــه وســط میآیــد.
ایــده کانــت در مــورد صلــح ابــدی چیــزی اســت کــه
شــاید قبلتــر از او در فلســفه چیــن و فلســفه بودایــی

قابــل مشــاهده باشــد .فلســفه بودایــی از طریــق هنــد
آمــده و قطعـ ًا تأثیــر و تأثــر فرهنــگ اســامی و کشــور
ایــران را میشــود در آن پیــدا کــرد.
مــن هــم مســئولیت دوگانــه دارم .هــم رئیــس آن
دانشــکده کــه عــرض کــردم (فلســفه و علــوم انســانی)
و هــم رئیــس مرکــز چینشناســی دانشــگاه ژی ژانــگ
هســتم و دانشــجویان و اســاتیدی را دعــوت میکنیــم
کــه در حــوزه چینشناســی در خــود چیــن فعالیــت
کننــد .مرکــز مــن مــی توانــد ارتباطــی بــا این مؤسســه
داشــته باشــد و دانشــجویان در آنجــا هــم بتواننــد از
فلســفه اســامی یــا حکمــت اســامی و فلســفه ایرانــی
نکاتــی را بیاموزنــد.
تشــکر میکنــم .بــا اینکــه مــن تنهــا ســه روز
اینجــا هســتم و فــردا هــم روز آخــر ســفرم اســت
امــا دوســتان بســیار خــوب و مهربانــی پیــدا کــردم
و مطمئنــم ایــن پــروژه و ایــدهای کــه داریــم حتمــا
موفــق خواهــد شــد.
آقــای فیگــر از فیلســوفان و محققــان فلســفه اســامی
دعــوت میکنــد کــه بتواننــد جایــگاه و فلســفه
خودشــان را بــه خوبــی تبییــن کننــد و میگوینــد
اگــر وارد ایــن چرخــه ارتباطــی شــویم قطع ـ ًا کمــک
ویــژهای بــه پــر کــردن خــأ و غفلتــی کــه در آشــنایی
بــا فلســفه معاصــر ایرانی-اســامی وجــود دارد
کرد هایــم.
آقــای خســروپناه :از نــکات حکیمانـهای کــه مطــرح
کردنــد بهــره بردیــم .قطع ـ ًا مــا هــم عالقمندیــم کــه
در ایــن دایــره حکمتــی کــه اســاتید تبییــن کردنــد
مشــارکت کنیــم .بســیار ایــده مبــارک و ارزنــدهای
اســت .اجــازه بدهیــد مــن پیرامــون فرمایشــاتی کــه
اســاتید داشــتند چنــد نکتــه عــرض کنــم.
اولیــن حکیــم مــا مســلمانان بعــد از پیامبــر اکــرم
امیرالمؤمنیــن اســت .امیرالمؤمنیــن امــام علــی (ع)
ْ ْ ُ
فرمایشــی دربــاره حکمــت دارد .میفرمایــد :ال ِحك َمــة
َ َّ ُ ْ
ضالـ�ة ال ُم ِؤمـ�ن؛ حکمــت گمشــده مؤمــن اســت .طبیعتـ ًا
ِ
طبــق فرمایــش امــام علــی هرکســی کــه بــه دنبــال
حکمــت باشــد مؤمــن اســت .امــا دربــاره نکتـهای کــه
فرمودنــد کــه «در دانشــگاه برلیــن بیــن فلســفه و علــوم
انســانی ارتبــاط برقــرار شــده ولــی هنــوز بیــن فلســفه
و حکمــت ارتباطــی برقــرار نشــده» بایــد عــرض کنــم
در فلســفه اســامی کــه همــان حکمــت ایرانــی اســت
هــم بیــن فلســفه و حکمــت پیونــد اســت و هــم بیــن
حکمــت و علــوم انســانی .در چنــد ســال اخیــر هــم
تالشهــای خوبــی صــورت گرفتــه کــه ارتبــاط نســبت ًا

خوبــی بیــن حکمــت اســامی و حکمــت ایرانــی از
یــک طــرف ،و علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی از
طــرف دیگــر ،برقــرار شــود.
همانطــور کــه هانــری کربــن حکمــت ســهروردی
و حکمــت مالصــدرا و حتــی شــخصیتی مثــل عالمــه
طباطبایــی را بــه اروپــا معرفــی کــرد ،بایــد عــرض
کنــم امــروز مــا بــه یــک هانــری کربــن دیگــر نیــاز
داریــم کــه تحــوالت چنــد دهــه اخیــر بعــد از انقــاب
اســامی ایــران در حــوزه فلســفه را معرفــی کنــد.
امــروزه در ایــران ،فلســفه غــرب بــا جدیــت دنبــال
میشــود و اســتادانی ،هــم در حــوزه فلســفه قــارهای
و هــم در حــوزه فلســفه تحلیلــی ،مشــغول پژوهــش
و آموزشانــد .بــرای مثــال ،در همیــن مؤسســه خانــم
پروفســور اعوانــی چنــد ســال اســت در زمینــه فلســفه
کانــت پژوهــش میکنــد .یــا آقــای دکتــر بهمــن
پازوکــی چنــد ســال اســت در زمینــه فلســفه هایدگــر
کارهــای پژوهشــی انجــام میدهــد .در ایــن پــروژهای
کــه در دســت دارنــد شــاید ایشــان بیــش از عمــر
هایدگــر زمــان بخواهنــد تــا هایدگــر را معرفــی کننــد.
نکتــه دیگــر تفــاوت مهــم بیــن فلســفه و حکمــت
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود .اصــوالً وجــه
اشــتراک بیــن فلســفه و حکمــت فــراوان اســت؛
اینطــور نیســت کــه ایــن دو ،دو دیســیپلین 5کامــ ً
ا
متمایــز باشــند .فلســفه بــه نظــر و عمــل میپــردازد،
حکمــت هــم بــه نظــر و عمــل میپــردازد .فلســفه از
روش عقــل و عقالنیــت اســتفاده میکنــد ،حکمــت
هــم از روش عقــل و عقالنیــت بهــره میبــرد .امــا
یــک روش دیگــری در حکمــت هســت کــه در فلســفه
اســتفاده نمیشــود و آن روش شــهود یــا روش
عرفانــی اســت .بیشــتر ،فالســفه شــرقی بــه شــهود
توجــه پیــدا کردنــد ،مثــل فلســفه چیــن ،فلســفه هنــد
و فلســفه ایــران .همــه کشــورهایی کــه نــام بــردم از
ادیــان الهــی برخوردارنــد .آنهــا روش شــهودی را از
ادیــان گرفتنــد و وارد حکمــت کردنــد.
نکتــه دیگــر هــم ایــن اســت کــه وقتــی روش
شــهودی وارد فلســفه شــد فلســفه تنهــا بــه مباحــث
زمینــی نمیپــردازد؛ بخــش مهمــی از مباحــث
فلســفه -یــا بــه تعبیــری حکمــت -مباحــث آســمانی
اســت .نمیخواهــم بگویــم فلســفه کاری بــا مباحــث
آســمانی نــدارد؛ چــرا ،دارد .در فلســفه هــم بــه اثبــات
وجــود خــدا پرداختــه میشــود؛ کمــا اینکــه کانــت،
برهــان اخالقــی را بــرای اثبــات حضــور خــدا بــه
کار بــرده .امــا در حکمــت ،عــاوه بــر اثبــات وجــود
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خــدا ،خــدا بایــد در کل عالــم هســتی -از جملــه عالــم
دنیــا و مــاده -ســریان داشــته باشــد .بــه همیــن خاطــر
در ایــران ،پادشــاهان را خســرو مینامیدنــد کــه مــا
در پنــاه آنهــا بــه ســر مــی بریــم .خســرو
پادشــاهی اســت کــه در اندیشــیدن و
عمــل کــردن از حکمــت بهــره میبــرد.
یعنــی حکمــت الهــی را میگیــرد و در
اندیشــیدن و در رفتــار و تصمیمهــا
از آن اســتفاده میکنــد .ایــن نشــان
میدهــد کــه تفاوتهــای خیلــی
ظریفــی بیــن حکمــت و فلســفه
وجــود دارد.
آقــای فیگــر :ایــده خیلــی خــوب و
جذابــی اســت .شــاید پیشــنهاد اساســی
ایــن باشــد کــه دوســتان ایرانــی مــا بــا ایــن پرســش
وارد ایــن پــروژه شــوند :تفکیــک میــان حکمــت
و فلســفه .در فلســفه اروپایــی ،بعــد از فلســفه
روشــنگری ،در حقیقــت یــک نــوع تقابــل دائمــی بیــن
تئولــوژی و فلســفه وجــود داشــت .ولــی یکــی از
تخصصهــای مــن در حــوزه کییــر کگــور اســت و
معتقــدم کــه فلســفه راهــی اســت کــه دوبــاره ممکــن
اســت بــه تئولــوژی ختــم شــود؛ موضوعــی کــه چنــد
نفــر از همدورهایهــای مــن پایاننامههایشــان را در
ایــن مــورد نوشــتند و االن در دانشــکده فلســفه خیلــی
نــو اســت.
آقــای خســروپناه :البتــه مــا حکمــت و الهیــات را
متفــاوت میدانیــم .کالم در تاریــخ اســام از نقــل و
مأثــورات و منقــوالت دینــی اســتفاده میکنــد و اصــل
بــر نقــل دینــی اســت .امــا اســاس حکمــت ،عقــل و
شــهود اســت و از عقــل و شــهود بــه خدمــت نقــل
میآیــد و بــه محضــر نقــل مینشــیند .کالم از نقــل
شــروع میکنــد ،حــال ممکــن اســت بــه عقــل برســد
یــا نرســد .امــا حکمــت از عقــل شــروع میکنــد ،بــه
شــهود میرســد و حتمــا بــه نقــل میرســد.
آقــای فیگــر :مــا بعــد از عصــر روشــنگری از مفهــوم
مضیــق و محصــوری از خــرد و عقــل ،یعنــی خــرد
محضــی کــه در چارچــوب آن چیــزی کــه کانــت
تبییــن میکنــد ،اســتفاده میکنیــم .بحــث شــهود کــه
در فلســفه رمانتیــک نقشــی پیــدا میکنــد و تــا دوره
فنومنولــوژی مــدرن میآیــد و در فلســفه سیاســی کــه
مطــرح میشــود رنــگ میبــازد .توصیــه میکنــم
حتمــا یــک شــخص و دیــد ثالــث هــم بیاوریــم و
آن هــم نــگاه چینــی اســت کــه در مــورد حکمــت،

نظریــات جدیــد دارنــد .چینیهــا االن بــه شــدت
در حــال تبییــن ،بازخوانــی و تدریــس مفهــوم خــرد
کانتــی و عصــر روشــنگری هســتند و ایــن نکتــه
برایشــان جایــگاه خاصــی دارد.
آقــای فــان ژیپینــگ :از ایــدهای کــه مطــرح شــد
حمایــت میکنــم .پیشــنهاد میکنــم وقتــی مــا
میگوییــم «فلســفه زندگــی» ،نــه بــه مفهــوم نیچ ـهای
یــا شــوپنهاوری آن ،بلکــه آن را بــه عنــوان فلســفه در
زندگــی مطــرح کنیــم .تالش اساســی شــاید این باشــد
کــه شــکافی کــه بیــن حکمــت و فلســفه وجــود دارد
را اندکــی پــر کنیــم .چــون حکمــت در چیــن معطــوف
بــه زندگــی اســت ،از دل زندگــی برمیخیــزد و ایــن
میتوانــد وجــه اشــتراکی باشــد کــه ایــن پــروژه
میتوانــد آن را دنبــال کنــد.
آقــای خســروپناه :مــن یــک نکتــه دیگــر هــم عــرض
بکنــم .بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اصــوالً فلســفه،
جهانــی اســت .یعنــی بــه نظــرم فلســفه فــردی یــا
فلســفه گــروه خاصــی یــا فلســفه شــهر یــا کشــور
خاصــی ،پارادوکســیکال اســت .فلســفه اصــوالً بایــد
جهانــی باشــد .البتــه ممکن اســت کاربســت آن فلســفه
در یــک جامعــه خاصــی بومــی شــود ،مثـ ً
ا در کشــور
چیــن ،بــا مقتضیــات چیــن ارتبــاط پیــدا کنــد یــا در
ایــران بــا مقضیــات ایــران .ولــی اصــل فلســفه -اگــر
فلســفه اســت -بایــد جهانــی باشــد.
آقــای فیگــر :همانطــور کــه شــما گفتیــد مــن
معتقــدم مشــکل اساســی کــه بــه وجــود میآیــد
شــاید مشــکل بیانــی ،زبانــی یــا فکــری باشــد .شــاید
ایــن نــزاع دائمــی کــه فلســفه و دیــن دارد بــه همــان
مضیــق بــودن مفهــوم خــرد و عقــل برمیگــردد .وقتــی
مــن بــه چیــن م ـیروم و بــرای دانشــجویان از خــرد
محــض صحبــت میکنــم برخــی از دانشــجوها کالس
را تــرک میکننــد و شــاید بــرای آنهــا جــذاب نباشــد.
ولــی ایــن نــکات ،نکاتــی اســت کــه حتم ـ ًا جــا دارد
کــه بحــث شــود .درخواســت مــن ایــن اســت کــه بــه
متخصــص ایــن امــر کمــک شــود کــه انشــااهلل ایــن
پــروژه پیــش بــرود.
آقــای خســروپناه :راه آن همــان گفتگــوی فالســفه بــا
یکدیگــر اســت .وقتــی گفتگــو صــورت بگیــرد تفاهــم
صــورت میگیــرد .وقتــی تفاهــم صــورت گرفــت
مشــترکات معلــوم میشــود .یعنــی معلــوم میشــود
کــه چقــدر بیــن فالســفه –حتــی فالســفه قــارهای بــا
فالســفه اســامی ،ایرانــی ،چینــی -اشــتراکات فــراوان
وجــود دارد .مــن وقتــی کتــاب «تــرس و لــرز» کــی

یــر کگــور را مطالعــه میکــردم مطالبــی داشــت
کــه شــباهت زیــادی بــا برخــی از فرمایشــات امــام
علــی داشــت؛ و بعیــد میدانــم کــه کــی یــر کگــور،
نهــج البالغــه امــام علــی را خوانــده باشــد .کــی یــر
کگــور انســانها را بــه ســه دســته تقســیم میکنــد،
امیرالمؤمنیــن هــم بنــدگان را بــه ســه دســته تقســیم
میکنــد .گــروه ســومی کــه امــام علــی و کــی یــر
کگــور میگوینــد خیلــی بــه هــم نزدیــک هســتند.

از مهماننــوازی شــما .ایــن دفعــه ســوم اســت کــه
بــه ایــران میآیــم .دو بــار قبــل از طــرف دانشــگاه
پوتســدام ،مشــهد و اصفهــان و قــم بــودم و آنجــا
توانســتم ارتباطــات خوبــی را بنــا بگذارم و خوشــحال
میشــوم اگــر ایــن ارتبــاط از طریــق دانشــگاه
پوتســدام برلیــن و بــا همــکاری همــکاران چینــی بــا
مؤسســه شــما هــم بنــا شــود .االن متوجــه شــدم کــه
یــک دانشــجوی ایرانــی در پوتســدام اســت .ظاهــرا ً

آقــای فیگــر :مــن هــم فلســفه خوانــدهام و هــم
ادبیــات .نکتــ ه ایــن اســت کــه ممکــن اســت یــک
چینشــناس در آلمــان چینشناســی بخوانــد
و در ایــران درس بدهــد و برعکــس ،یــک
و
ایرانشــناس از آلمــان بــرود در چیــن
ایرانشناســی درس بدهــد .مرزبندیهــا
ظاهــرا ً االن محــو شــده و شــاید دیگــر
نتــوان بیــن ایــن رشــتهها هــم مــرز
مشــخص و معینــی کشــید.
مشــخصا اشــاره کردنــد بــه
پایاننامــه بنــده {مترجــم} کــه بــا
موضــوع اســتعاره بــود .جملــهای
کــه ایشــان لطــف کردنــد بــه
مــن گفتنــد ایــن بــود کــه اســتعاره
هرچقــدر از تفکــر فاصلــه میگیــرد
بــه حکمــت نزدیکتــر میشــود .ایــن
مرزبندیهــا شــاید دیگــر کارایــی نــدارد.
آقــای پروفســور ریمــر :خیلــی تشــکر میکنــم

ایــن تبــادل دانشــجوها خــوب صــورت میگیــرد.
امیدواریــم کــه تبــادل فکــر و ایدههــا همانگونــه
کــه در قــرون وســطی بــه خوبــی اتفــاق میافتــاد بــاز
هــم احیــا شــود.
آقــای خســروپناه :افتخــار میکنیــم و انشــاءاهلل مــا
هــم بتوانیــم در ایــن حلقــه حکمتــی کــه درســت
کردنــد مشــارکت کنیــم.
خانــم دکتــر شــهیدی :تقریب ـ ًا ســه ســال اســت کــه
تمرکــز کار مــن روی فارابــی اســت .قبــل از آن روی
ابــن ســینا کار میکــردم .فارابــی اولیــن فیلســوف
جــدی عالــم اســام اســت کــه فلســفه را از ســنت
یونانــی و اســکندرانیاش تحویــل میگیــرد و بــه
یــک معنــا بــه عنــوان یــک علــم بومــی و فرهنگــی
و دینــی معرفــی میکنــد .بــرای اینکــه فلســفهای بــه
اســم فلســفه اســامی داشــته باشــیم قدمهــای اول را
فارابــی برمــیدارد ،امــا آن را کامــل نمیکنــد .یعنــی
مؤســس بــه ایــن معنــی کــه کار را تمــام بکنــد نیســت؛
ابــن ســینا بیشــتر ایــن نقــش را دارد .امــا اولیــن کارهــا
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و معرفیهــا ،تغییــرات در معنــی اصطالحــات و
ســاختارها ،تبییــن کــردن یــک ســری مفاهیــم و تطبیق
دادن آنهــا بــا مفاهیــم دینــی از کارهایــی اســت کــه
فارابــی کــرده اســت .در عیــن حــال او تنهــا فیلســوفی
اســت کــه در عالــم اســام خیلــی جــدی روی فلســفه
سیاســی هــم کار کــرده .از ایــن دو جهــت بیشــتر
تمرکــز مــن روی فارابــی اســت.
خانــم دکتــر کیانخــواه :مــن هــم تقریبــا  5-4ســال
اســت کــه روی فارابــی و ابــن ســینا متمرکــز هســتم.
آخریــن کارهــای مــن هــم تصحیــح دو
رســاله از رســالههای ابــن ســینا اســت
و در حــال انجــام مقایســه تطبیقــی در
نظریــه صــدور بیــن فارابــی و ابــن ســینا
از یــک طــرف و تومــاس آکوینــاس از
ســوی دیگــر هســتم.
آقــای ریمــر :در مــورد فلســفه اســامی
مــدرن چــه کار کردهایــد؟
آقــای خســروپناه :مــدرن اگــر بــه معنــای دقیــق کلمه
باشــد -یعنــی حقیقــت آن همــان سوبجکتیویســم
و ســوبجکتیویته باشــد -فلســفه اســامی مــدرن
پارادوکســیکال اســت ،چــون فلســفه اســامی معتقــد
بــه عقــل هســت امــا نــه فقــط عقــل؛ چــون از شــهود
هــم اســتفاده میکنــد .امــا اگــر منظــور از مــدرن،
جدیــد و معاصــر اســت بــه نظــر بنــده گام اول فلســفه
اســامی معاصــر را آقــا علــی حکیــم شــروع کــرد
و بیــن فلســفه اســامی بــا بعضــی مباحــث دکارت
پیونــد برقــرار کــرد .گام دوم را عالمــه شــعرانی
برداشــت .ایشــان کمــی بیشــتر در ایــن زمینــه قــدم
برداشــت .بیــش از ایــن دو بزرگــوار ،عالمــه طباطبایــی
اســت کــه فلســفه اســامی را بــا فلســفه مارکسیســم و
مباحثــی از فلســفه غــرب کــه بــا آن آشــنا شــده بــود
درگیــر کــرد و درگیــری فلســفه اســامی را حتــی بــا
مباحــث اصــول فقــه آغــاز کــرد.
مترجــم :بخشــی از کار مــن معطــوف بــود بــه کار
عالمــه طباطبایــی و در آنجــا بــا هــم میخواندیــم .بــه
همیــن خاطــر عالمــه را میشناســند.
آقــای فیگــر :همیــن واژه مــدرن کــه شــما میگوییــد،
دکارت بــرای آلمانیهــا همینگونــه اســت .امــا
بــا لفــظ فلســفه معاصــر ،شــاید فنومنولوژیهــای
فرانســوی و فیلســوفهای عرصــه سیاســت فرانســه
بیشــتر متبــادر شــود.
در ایــران تأثیــر هایدگــر هــم بســیار زیــاد اســت.
طرفــداران هایدگــر در ژاپــن ،چیــن ،و کــره جنوبــی

خیلــی فعــال هســتند .مــن در ســال  1980شــروع
کــردم بــه درس خوانــدن .آنجــا پــر از دانشــجویان
چینــی و کــرهای و ژاپنــی و آمریکایــی بــود .البتــه
االن تعدادشــان کمــی کمتــر شــده و ایــن تــا حــدودی
بخاطــر دفترچههــای  CIAاســت کــه پیــدا شــده –
کســانی کــه طبــع سیاســی دارنــد .-مســأله مهــم ایــن
اســت کــه در ایــران هــم تأثیــر هایدگــر بــر آن بخــش
حکمــی قضیــه خیلــی زیــاد بــوده .هایدگــر بــه وســیله
شــخصی بــه نــام فردیــد از طریــق کربــن وارد ایــران
شــد و تأثیــر گذاشــت .تفاســیری کــه از
عرفــان اســامی کــرد بــه مــدد بعضــی
از مفاهیــم اساســی تفکــر هایدگــر بــود.
ایــن تأثیــر تــا امــروز هــم هســت ولــی
دیگــر از آن شــدت کاســته شــده .االن
جهــت ،بیشــتر بــه ســوی فلســفه او رفتــه.
مترجــم :نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
شــما ایــن همــه از فلســفه اســامی
صحبــت میکنیــد ولــی مــا هنــوز نمیدانیــم فلســفه
اســامی چیســت .خــودم میخواهــم بدانــم ایــن
اســامی بــودن چــه وجهــی دارد .آیــا بحــث ســر
ایــن اســت کــه فلســفه اســامی در دورهای کــه تفکــر
اســامی شــکوفا بــود نشــأت گرفــت یــا نــه؟ چــون
نمیتوانیــم بگوییــم کــه فلســفه اســامی متکــی بــه
احــکام اســام اســت؛ اگــر اینطــور باشــد کــه دیگــر
فلســفه نیســت .خــود ایشــان هــم گفتنــد کــه پایــه
کالم اســامی ،نقــل و مأثــورات اســت و درســت هــم
هســت .یعنــی اصــل ،آن اســت؛ هرچــه مخالــف آن
باشــد قبــول نمیکننــد ،رد میشــود .ولــی فلســفه
آزاد اســت .فلســفه هیــچ قیــد و بنــدی نــدارد.
ســخنران ایرانــی :تــا جایــی کــه یــادم هســت همیــن
ســؤال را آقــای جورابچــی از حضرتعالــی پرســیده
بــود کــه ایــن قیــد اســامی چیســت و شــما توضیــح
مفصلــی دادیــد.
دکتــر خســروپناه :خیلــی بحــث شــده و دیدگاههــای
مختلفــی ارائــه شــده .مــن اینهــا را جمــع کــردم.
نمیدانــم آقــای دکتــر «فلســفه فلســفه اســامی» مــا
را دیدهانــد یــا نــه .مــن حــدود ده ســال پیــش کتابــی
نوشــتهام بــه نــام «فلســفه فلســفه اســامی» .یعنــی یک
نــگاه درجــه دو بــه خــود فلســفه اســامی داشــتم و بــا
یــک روش تاریخی-منطقــی بــه پرس ـشهای بیرونــی
فلســفه اســامی پاســخ دادم .یکــی از بحثهــا همیــن
بحــث اســامیت فلســفه اســت کــه چــه توجیــه و
تبیینــی دارد .آیــا فلســفه اســامی مفهومــ ًا معقــول

اســت یــا نامعقــول .ایــن اصطــاح را بــه هیــچ وجه در
آثــار فارابــی ،ابــن ســینا و حتــی مالصــدرا نمیبینیــد.
در آثــار ایــن بــزرگان ،فلســفه الهــی هســت نــه فلســفه
اســامی .ایــن اصطــاح را مستشــرقین مطــرح کردنــد.
حتــی بعــد از آن ،مکتــب فلســفی اصفهــان و مکتــب
فلســفی تهــران هــم اصطالحاتــی اســت کــه عمدت ـ ًا
هانــری کربــن بــه کار بــرد.
آقــای فیگــر :فلســفه شــاید بایــد جهانــی باشــد و
بــه همیــن جهــت وقتــی عنــوان بــه آن داده میشــود
مثــ ًا فلســفه ایدهآلیــزم آلمــان را ماتریالیســتها
عنــوان کردنــد -در حقیقــت رقیــب و مخالــف
شماســت کــه نامــی بــر شــما مینهــد و شــما بــه

تبدیــل بــه یــک پروانــه شــده اســت .پرســش او ایــن
بــود کــه آیــا پروانــه مــن شــده یــا م ـنام کــه پروانــه
شــدهام؟
آقــای اســماعیلی :آیــا کلمــه فلســفه در تفکــر چینــی
هست ؟
ســخنران چینــی :خیــر .ایــن تفکــر طبیعــت اســت
کــه جایــگاه ویــژهای دارد.
آقــای خســروپناه :قاعدت ـ ًا بایــد فرهنــگ چینــی هــم
تأثیــری بــر ایــن حکمــت گذاشــته باشــد .درســت
اســت کــه اصطــاح فلســفه چینــی را غربیهــا مثــل
فلســفه اســامی میداننــد ولــی بــه احتمــال قــوی
ایــن تنهــا اضافــه بــه یــک منطقــه جغرافیایــی نیســت،

آن اســم معــروف میشــوید .امــا اگــر مکاتــب را در
نظــر بگیریــم و اگــر خودشــان واقــف بشــوند بــه ایــن
امــر کــه ســؤالهایی کــه مطــرح میکننــد ســؤالهای
محلــی و محــدود بــه حــوزه خودشــان نیســت ،بلکــه
ســؤالهای جهانــی اســت و اینهــا بالــذات بایــد جهانی
فکــر کننــد و جهانــی ببیننــد ،شــاید بعــد از آن ،مســأله
بــه کلــی متفــاوت شــود .ایــن همــان نکت ـهای اســت
کــه بایــد پــل ارتباطــی شــود و بــه آن توجــه شــود.
آقــای اســماعیلی :مــن یــک ســؤال از ایشــان
(ســخنران چینــی فــان ژیپینــگ) دارم .آیــا مفهــوم
فلســفه در تفکــر چینــی هســت؟
مترجــم :وقتــی میآمدیــم بحــث ایــن بــود کــه فلســفه
چیســت .چــون فلســفه بیشــتر تصویــری اســت .مثـ ً
ا
«نیســتی» را چینیهــا نمیتواننــد بگوینــد.
فــان ژیپینــگ :یــک حکیــم چینــی خــواب دیــد کــه

بلکــه یــک فرهنگــی در ایــن فلســفه تأثیــر گذاشــته و
ل کــرده.
آن را بــه یــک حکمــت خــاص تبدی ـ 
فــان ژیپینــگ :تأثیــر جــاده ابریشــم خیلــی زیــاد بــوده
اســت .االن یــک مرکــز تحقیقاتــی دقیقــ ًا بــا همیــن
موضــوع تأثیــر یونانیــان بــر جــاده ابریشــم در بوخــوم
تأســیس شــده.
آقــای خســروپناه :ایشــان تأثیــر فرهنــگ چیــن را بــر
فلســفه و حکمــت چینــی قبــول دارنــد؟
فــان ژیپینــگ :ایــن جــاده بیشــتر یــک طرفــه بــوده.
در حقیقــت فرهنــگ اروپایــی بــر فلســفه چینــی تأثیــر
گذاشــته ،ولــی تأثیــر فرهنــگ چینــی کمتــر اســت.
یوزوییتهــای مســیحی بیشــترین تاثیــر را داشــتهاند.
آقــای خســروپناه :وقتــی از مــا ســأال میکننــد
کــه آغــاز فلســفه اســامی از کیســت ،میگوییــم از
فارابــی .فارابــی مؤســس فلســفه اســامی اســت .آغــاز
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فلســفه چینــی از کجاســت؟
فــان ژیپینــگ :مــن البتــه تخصــص فلســفی کمتــر
دارم ولــی شــاید بــه عنــوان یــک آدم آشــنا بتوانــم
ی اســت کــه
بگویــم از  .1844بیشــتر تأثیربــردار 
از ژاپــن صــورت گرفتــه .در جنــگ  1844کــه

بــوده کــه  1400ســال پیــش ،دوره ســلطنتش را بــه
شــکل مشــخص و مــداوم درگیــر ایــن مســأله بــوده.
یاســپرس هــم فلســفه کنفوســیوس را بــه مثابــه فلســفه
خیلــی جــدی گرفتــه .یاســپرس یــک کتــاب نوشــته بــه
اســم فالســفه بــزرگ ،کــه کنفوســیوس یکــی از آنهاســت.

چینیهــا مغلــوب شــدند تعــداد زیــادی چینــی بــه
ژاپــن رفتنــد .البتــه فلســفه ژاپنــی از فرهنــگ غربــی
و آلمانــی هــم تأثیــر گرفتــه .از آن تاریــخ شــاید
بتــوان در مــورد فلســفه چینــی صحبــت کــرد.
شــاید ســه مرحلــه را بشــود عنــوان کــرد .مرحلــه
اول همــان مغلــوب شــدن چیــن بــر ژاپــن در جنــگ
 1844و تأثیــر ژاپــن بــر چیــن و انتقــال فرهنــگ و
فلســفه غربــی از طریــق ژاپــن اســت .مرحلــه دوم،
در چهــارم مــی یــک برداشــت روشــنگری بــوده .در
واقــع در قــرن بیســتم یــک جــور گرتهبــرداری و
آداپتــه کــردن مفاهیــم روشــنگری در فلســفه چینــی
اتفــاق افتــاد .تــازه از دهــه  80بــه بعــد یــک مــوج
ترجمــه راه میافتــد کــه آثــار معاصــر غربــی بــه
زبــان چینــی ترجمــه میشــود کــه از دهــه 90
خــود آقــای فگــر تأثیــر بــه ســزایی بــرای ایــن
انتقــال داشــته 7-6 .ســال اخیــر هــم بــه نوعــی
بازگشــت و رجــوع دوبــاره بــه متــون کالســیک و
بازســازی فســلفه چینــی از دل ســنت چینــی اســت.
االن بــه تازگــی از زبــان چینــی بــه زبــان غربــی
ترجمــه میشــود و نــه برعکــس .البتــه فرامــوش
نکنیــم آنچــه کــه مــا داریــم شــاید فلســفه بــه آن
مفهــوم مشــخص نباشــد امــا مکتــب کنفوســیوس

دکتــر خســروپناه :مفهومــی کــه کنفوســیوس از فلســفه
دارد خیلــی وســیع اســت .در واقــع حکمــت اســت .یعنــی
فقــط فلســفهای کــه یونانیهــا بانــی آن بودنــد نیســت.
مثــل فلســفه هنــد کــه بــا دینشــان قرابــت زیــادی دارد،
چیــن هــم همینطــور اســت .یعنــی فلســفهای مســتقل
از دیــن ظاهــرا ً ندارنــد .فلســفه و حکمــت و دینشــان
یــک چیــز اســت .هندوهــا هــم همینطــور هســتند.
هندوهــا هــم اخیــرا ً میگوینــد مــا تفکیــک میکنیــم
ولــی در تاریــخ اســام نــه .از قــرن چهــارم مــا شــاهد
یــک دیســیپلین فلســفی غیــر از اســام بودیــم .البتــه ایــن
بــه معنــای ضدیــت نیســت.
خیلــی خوشــحال شــدیم کــه اســاتید را زیــارت کردیــم.
امیــدوارم ایــن آخریــن جلســه مــا نباشــد .مؤسســه
حکمــت و فلســفه ایــران هــم بــا همــت اعضــای هیئــت
علمــی مؤسســه کامــا ًاعــام آمادگــی میکنــد کــه
انشــاءاهلل در ایــن پــروژه مشــارکت کنــد.
پینوشتها
1 Continental
2 Analytical
3 Global philosophy
4 One belt- One road
5 discipline

دیدار استاد خسروپناه با دکتر
دوگین فیلسوف روسی در سفارت
جمهوری اسالمی ایران

دوگیــن در ایــن جلســه از تمــدن ایرانــی بــه عنــوان یکــی از تمــدن
هــای مهــم جهــان یــاد کــرد و تأکیــد کــرد نبایــد گمــان شــود کــه
تمــدن غــرب مــدرن کــه متاثــر از تمــدن یونــان باســتان اســت تنهــا
تمــدن دنیــا اســت وی بــر ایــن بــاور اســت کــه جنــگ عقــل هــا در
روزگار مــا هســت .اســتاد خســروپناه نیــز در ایــن دیــدار بــه مبانــی
مدرنیتــه اشــاره کــرد و رویکــرد غــرب گزیــن انتقــادی را تبییــن کــرد.
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دیدار حجت االسالم دکتر أیمن
المصری رئیس آکادمی حکمت
عقلی با استادخسروپناه
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حجــت االســام دکتــر أیمــن المصــری رئیــس آکادمــی حکمــت عقلــی
بــا جنــاب آقــای دکتــر خســروپناه ،رئیــس مؤسســه پژوهشــی حکمــت و
فلســفه ایــران دیــدار کــرد .دکتــر المصــری ضمــن ارائــه گزارشــی دربــاره
فعالیــت هــای آکادمــی حکمــت عقلــی ،بــر لــزوم گســترش عقالنیــت در
ســطح زندگــی عمومــی بــه ویــژه در برنامــه هــای آموزشــی تأکیــد کردند.
در ادامــه در خصــوص همــکاری فیمابیــن مؤسســه پژوهشــی حکمــت و
فلســفه بــا آکادمــی حکمــت عقلــی مذاکراتــی صــورت گرفــت.

همایش بینالمللی
فلسفه ،دین و علم
در زیستجهان اسالمی
دانشگاه وین 21 ،تا  24اسفند 1396
دکتر شهین اعوانی
معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

«فلسفة سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی به مثابة اساس فرهنگ صلح»

چكيده:
خواجــه نصيرالديــن طوســي ( 597-672ه.ق) حكيــم
ـلمان شــيعي ،در هنگامـهای کــه قــوم مغــول در مقابلــه با
مسـ ِ
تمــدن و فرهنــگ ايرانـي -اســامي قـرار گرفــت ،بــه تدبیــر
خویــش ،مشــاور امیــن حاكمــان مغــول شــد و ّ
مدبرانــه
بــر كليــة امــور سیاســی هالكــو نظــارت داشــت .خواجــه
بســيار مــورد احتــرام خــان مغــول بــود تــا بدانحــد كــه
موفــق شــد ديــدگاه جنگجويانــه و رفتــار ســبعانة مغــول
را بــه صلحخواهــي تبديــل كنــد .او در اخــاق ناصــري و

بخشــي از اســاساالقتباس نظريـهاي ابتــكاري دربــاب تأثيــر
فيلســوف در تحقــق صلــح در كشــور و جامعــة جهانــي ارائــه
ميدهــد ،كــه در مقالــه بــدان خواهیــم پرداخــت.
ایــن مقالــه بــه بيــان ذكــر صفــات حاكــم حكيــم ،حكيــم
عــادل و نيــز معنــاي صلــح و جنــگ در مدينــة اســامي از
منظــر خواجــه ترســيم ميكنــد ،همچنيــن بــه ویژگیهــا و
خصائــل رئیــس مدينــة فاضلــه ،و نقــش او در برق ـراري يــا
ايجــاد صلــح ميپــردازد.
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حضور دکتر محمد جواد اسماعیلی در

همایش بین المللی فلسفه ارسطو
سپتامبر  ،2017روسیه

طبیعیات ارسطو در سنت اسالمی
مح ّمد جواد اسماعیلی

استادیار فلسفۀ اسالمی ،مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
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چکیــده بحــث :طبیعیــات ارســطو در زمــره آثــاری
اســت کــه در دوران ترجمــه در قــرن ســوم هجــری بــه
عربــی ترجمــه شــد و قریــب بــه نیــم قــرن پیــش بــه
کوشــش عبدالرحمــن بــدوی تصحیــح و انتشــار یافــت.
اندیشــمندان مســلمان بــه ویــژه فارابــی ،ابــن ســینا و ابــن
رشــد تأمــات فلســفی خــود در بــاب طبیعتشناســی
ارســطو را بــر مبنــای ترجمــه عربــی طبیعیــات در آثــار
خــود ارزیابــی کردنــد .فارابــی شــرحی را بــر ایــن کتــاب
بــه نــگارش درآورده اســت و جــز نقلقولهایــی انــدک از
آن در نگارشهــای ابــن باجــه ،ابــن رشــد و ابــن میمــون،
اثــری کامــل از آن گ ـزارش نشــده اســت .ابــن ســینا در
کتــاب الشــفاء خــود بــا مالحظــۀ طبیعیــات ارســطو
فــن نخســت کتــاب خــود را بــه فــن ســماع طبیعــی
اختصــاص داده و ارزیابــی فلســفی خــود را از مســائلی
طبیعتشــناختی ارســطو بیــان داشــته اســت .در مغــرب
جهــان اســام ،ابــن باجــه بــا نــگارش شــرحی
موجــز بــر طبیعیــات ارســطو ،دیدگاههــای
خــود را در ایــن موضــوع ارائــه داده اســت.
ابــن رشــد ،دیگــر اندیشــمند مغــرب

جهــان اســام ،بــا نگارشهــای ســه گانــه :شــرح موجــز،
متوســط و کبیــر خــود اهتمامــی شایســتهتر در تفســیر و
ایضــاح آراء طبیعتشــناختی ارســطو اب ـراز داشــته اســت.
پرسشــی کــه شایســته بررســی اســت ایــن اســت کــه بــا
آنکــه بســیاری از ارسطوشناســان برجســته در روزگار مــا بــه
شــرح و تفســیر طبیعیــات ارســطو میپردازنــد ،چگونــه
میتــوان بــا بهرهگیــری از ّ
ســنت تفســیری طبیعیــات
ارســطو در دوره اســامی بــا ارسطوشناســان برجســته
بــاب گفتگــو در بــاب فهــم اندیشــمندان مســلمان نظیــر
فارابــی ،ابــن ســینا ،ابــن باجــه و ابــن رشــد از طبیعیــات
ارســطو را گشــود؟ آنچــه میتــوان بــه عنــوان زمینــۀ
مشــترک میــان ارسطوشناســان برجســته و اندیشــمندان
مســلمان در مســائل طبیعتشــناختی ارســطویی دانســت،
ّ
طبیعیــات ارســطو نظیــر ســیمپلیکیوس و
مفس ـران یونانــی
فیلوپونــوس ،اســت .آثــار ایــن مفســران ،ویژگیهــای
مشــابه و متفــاوت در ایــن دو دســته از آثــار پدیــد آورده
اســت کــه میتــوان بــه بررســی آنهــا پرداخــت و
زمینــه گســترش گفتگــو در بــاب مباحــث
طبیعتشــناختی را نیــز فراهــم کــرد.

گزارش
مدرسه تابستانی
فیزیک برای االهیات

افتتاحیه مدرسه تابستانی
فیزیک برای االهیات
دکتر میثم توکلی بینا

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مدرســه تابســتانی فیزیــک بــرای الهیات در تابســتان
( 96شــهریور مــاه) برگــزار گردیــد .برنامــه ریــزی
ایــن مدرســه تابســتانی از اســفند مــاه ســال قبــل
آغــاز شــده بــود .انگیــزه برگــزاری ایــن مدرســه
تابســتانی بــه فعالیتهــای طوالنــی انجــام شــده
در ایــن حــوزه برمیگــردد .همچنیــن از طــرف
برخــی اســاتید احســاس نیــاز شــدیدی میشــد
کــه بایــد در مباحــث بیــن رشــتهای کــه دوســتان
اهــل فلســفه و کالم و الهیــات درگیــر آن شــدهاند،

دانــش فیزیــک و علــوم طبیعــی خیلــی خــوب
فهمیــده شــود .چــرا کــه ضعــف اطــاع از
محتــوای دانــش فیزیــک ســبب اظهــارات بعضـ ًا
شــتابزده دربــاره آن میشــد .لــذا مصمــم
شــدیم کــه مدرســه تابســتانی بــه گونــهای
برگــزار شــود کــه متمرکــز بــر اجــزای مختلــف
فیزیــک بــه صــورت جــدی و تخصصــی باشــد
نــه بــه صــورت مــرور ســاده کــه باعــث ایجــاد
تلقیهــای ســطحی از فیزیــک و برداشــتهای
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ناثــواب در حــوزه کالمــی فلســفی میشــود.
بنابرایــن زمــان طوالنــی را بــه برنامهریــزی
محتوایــی مدرســه تابســتانی اختصــاص دادیــم و
بــا کمــک برخــی از اســاتید اجــزای ایــن مدرســه
تابســتانی مشــخص شــد.
از هــر بحثــی مطالبــی انتخــاب شــده بــرای افرادی
کــه میخواهنــد بحثهــای بیــن رشــتهای داشــته
باشــند کاربــردی باشــد .مطالبــی کــه مســتقیم ًا بــه
کار آنهــا نمیآیــد بــه دلیــل داشــتن نوعــی تقــدم
و مبنایــی بــودن آنهــا بیــان شــدهاند و بــدون آنهــا
فیزیــک بــه درســتی فهمیــده نمیشــود .اجزایــی
شــامل بخشهایــی از نظریــه فیزیــک کوانتومــی،
نظریــه نســبیت (نســبیت خــاص و عــام)،
بخشهایــی از فیزیــک کالســیک ،بخشهایــی از
تاریــخ فیزیــک ،بخشهایــی از کیهانشناســی و
در انتهــا بــه حوزههــای مطالعاتــی
جدیــد در حــوزه کیهــان شناســی
و کلیــت عالــم و نیــز بــه صــورت
جزئــی بــه موضــوع فیزیــک و
الهیــات پرداختیــم.
از اینجــا وجــه تســمیه مدرســه
تابســتانی معلــوم میشــود کــه مــا
تصمیــم گرفتــه بودیــم فیزیــک را
بــرای الهیــات و بــه منظــور اســتفاده
الهیدانــان آمــوزش دهیــم و بیــش
از  %80محتــوای ایــن مدرســه
تابســتانی بــه آمــوزش بخشهایــی
از فیزیــک کــه بنــا بــه صــاح دیــد
اســاتید مناســب ایــن دانشــجویان و فراگیــران
بــود اختصــاص داده شــد و شــاید کمتــر از %20
بــه بحثهــای بیــن رشــتهای پرداختــه شــد و ایــن
معنــای دقیــق فیزیــک بــرای الهیــات بود .اســاتیدی
کــه در ایــن دوره بــا مــا همــکاری کردهانــد بــه
شــرح زیــر نــام بــرده میشــوند آقــای دکتــر
گلشــنی ،ســخنرانی افتتاحیــه مدرســه تابســتانی را
انجــام دادنــد ،ســپس آقــای دکتــر گمینــی بــه بیــان
تاریــخ فیزیــک و تاریــخ اخترشناســی پرداختنــد.
ســپس بــرای اینکــه مــا متوجــه تحــوالت شــویم
بحــث فیزیــک کالســیک را شــروع کردیــم و ســعی
شــد بــا تفصیــل نســبت ًا دقیقــی فرموالســیونها
معرفــی شــوند .بخشهایــی از مکانیــک نیوتونــی و
بخشهــای جــدی از نظریــه الکترومغناطیــس را بــا
دقــت و بــا فرموالســیون ریاضــی و بــا بحثهــای

اثباتــی مطــرح کردیــم .اگــر چــه بیــان ایــن مباحــث
در مدرســه تابســتانی قــدری مــالآور اســت امــا
بــه ایــن دلیــل کــه مبانــی را تشــکیل میدهــد و
فهــم فیزیکــی ایجــاد میکنــد ،ضــروری بــه نظــر
میرســد .فیزیــک بــدون فرمــول و بــا توصیــف
خــام فیزیــک نمیشــود و ایــن ِســری بــود کــه
مــا در مدرســه تابســتانی ســعی داشــتیم آن را
انتقــال دهیــم .بحــث مــدل ســازی ریاضــی در
فیزیــک خیلــی اهمیــت دارد و تالشهــای صرف ـ ًا
توصیفــی بــرای ارائــه محتواهــا ســبب میشــود
کــه برداشــتهای دقیــق و مناســبی از فیزیــک
بــه وجــود نیایــد .ســپس بــه صــورت مــوازی در
نوبــت صبــح فیزیــک کوانتــوم تدریــس شــد و در
نوبــت عصــر بــا حضــور چهــار نفــر از دوســتان
مباحــث نســبیت و بحثهــای کیهانشناســی
پیگیــری شــد.
فیزیــک کوانتــوم توســط اســتاد
جاللیفــر کــه دارنــده مــدال نقــره
المپیــاد فیزیــک و دانــش آموختــه
رشــته فیزیــک دانشــگاه صنعتــی
شــریف میباشــند ،تدریــس شــد.
ایشــان بحــث فیزیــک کوانتــوم را
بــه همــان گونــهای کــه شایســته
اســت و در دانشــکدههای فیزیــک
دیــده میشــود پیــش بردنــد .در
نوبــت عصــر آقــای امینــی نســبیت
خــاص ،آقــای مســتقل نســبیت
عــام ،آقــای کریمــی کیهانشناســی
و آقــای دکتــر مصحفــی کیهانشناســی بــا
رویکــرد رصــدی را مطــرح کردنــد .ســپس ســراغ
دو بحــث رفتیــم کــه بــه نوعــی میتوانســت
مدرســه تابســتانی مــا را بــه ســرانجام برســاند.
در نوبــت صبــح اینجانــب (میثــم توکلــی بینــا،
عضــو هیئــت علمــی همیــن مؤسســه) بحثهــای
بیــن رشــتهای فیزیــک و الهیــات را بــا رویکــرد
معناشناســی تقویــت کــردم و یکــی از اهــداف
عمــده مــن ،معناشناســی الفــاظ مشــترک بیــن
فضــای فیزیــک و فضــای الهیــات بــود ،چــرا کــه
در بســیاری مــوارد الفــاظ از نظــر شــبکه مفهومــی
بــا یکدیگــر مطابقــت ندارنــد و تنهــا زمانــی کــه
فیزیــک را بــه دقــت بدانیــم و اصطالحــات فیزیــک
را بــه صــورت عرفــی معنــی و تفســیر نکنیــم
(کمــا اینکــه اصطالحــات الهیاتــی نیــز ممکــن

اســت چنیــن وضعیتــی داشــته باشــند) ایــن عــدم
مطابقــت معلــوم میشــود .در نوبــت عصرگاهــی
جنــاب آقــای دکتــر نــور بــاال ،از اســاتید دانشــگاه
تهــران ،بــه بیــان زمینههــای مطالعاتــی جدیــد
در فیزیــک پرداختنــد؛ کــه بابهــای بزرگــی را
بــه روی فراگیــران بــاز میکــرد .ایــن مجموعــه
فعالیتهایــی اســت کــه انجــام شــد و در روز
پایانــی آقــای دکتــر خســروپناه ،ریاســت محتــرم

مؤسســه ،بــه ســخنرانی مختصــری پرداختنــد و
مدرســه تابســتانی بــا گرفتــن عکــس یــادگاری
بــه اتمــام رســید .جداولــی بــرای محتواهــا و
زمانبنــدی هســت کــه بــه منظــور فهــم بهتــر
تقدیــم میکنــم .اگــر مباحــث بخواهــد بــه
صــورت فنــی مطــرح شــود در نوشــتن مــالآور
و مســتلزم پیادهســازی خواهــد بــود و لــذا فکــر
میکنــم کــه ایــن گــزارش مختصــر کافــی باشــد.
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دکتــر توکلــی بینــا :مــا در ایــن دوره در حــال
گذاشــتن بدعتــی هســتیم کــه نمیدانیــم بــه چــه
ختــم میشــود .بــرای خــود مــا هــم خیلی شــفاف
و واضــح نیســت کــه چــه اتفاقــی میافتــد .البتــه
طراحــی آن کامــل اســت و آن ایــن اســت کــه اوالً
قصــد مــا ،آمــوزش فیزیــک اســت؛ منتهــا آمــوزش
انتخابــی فیزیــک .یعنــی نمیخواهیــم کار بیــن
رشــتهای بکنیــم ،امــا میخواهیــم آن بخشهــا،
مفاهیــم یــا شــبکه معنایــی از فیزیــک را کــه در
روزگار مــا دانســتن آنهــا بــرای کســی کــه در
حــوزه فلســفه و الهیــات فعالیــت میکنــد الزامــی

اســت بیــان کنیــم .اگــر دیــده باشــید در عنــوان
بحــث نوشــته شــده بــود «آمــوزش بخشهایــی از
فیزیــک کــه دانستنشــان بــرای الهیــات معاصــر
الزامــی اســت» .بســیاری از کســانی کــه بــرای
تدریــس تشــریف میآورنــد فیزیــک و الیهــات
درس نمیدهنــد ،کار بیــن رشــتهای نمیکننــد و
در هــر دو زمینــه تخصــص ندارنــد .بیشــتر تمرکــز
مــا روی فیزیــک اســت و شــاید تنهــا  20درصد آن
مســتقیم ًا فیزیــک و الهیــات باشــد .منتهــا مفاهیــم
و شــبکه معنایـیای از فیزیــک انتخــاب شــده کــه
میدانیــم در جاهایــی تأثیرگــذار هســتند .ایــن

تأثیــر را کجــا بایــد پیــدا کنیــم؟ مقــداری از آن
بــر عهــده خــود شماســت ،مقــداری از آن هــم
در وضعیتهــای بعــدی مشــخص میشــود .مــا
فعــ ً
ا در قــدم اول هســتیم .لــذا توقــع خودتــان
را تنظیــم بفرماییــد .چــون ممکــن اســت مکــررا ً
برایتــان ایــن ســؤال پیــش بیایــد کــه پــس الهیــات
کجاســت؟ مــن فکــر میکنــم ایــن ســؤال از اینجــا
بــه وجــود میآیــد کــه مــا درســت متوجــه نشــده
باشــیم در ایــن دوره قصــد انجــام چــه کاری را
داریــم.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه طبــق بررســیهایی
کــه مــن از رزومههــای شــما کــردم ،اطالعــات
فیزیکــی و ریاضــیِ حــدود  75درصــد عزیــزان
نزدیــک بــه صفــر اســت یــا بــه صفــر میــل
میکنــد .البتــه منظــورم ایــن نیســت کــه
اطالعــات فیزیکــی یــا ریاضــی ندارنــد .بلکــه در
مقایســه بــا آن فیزیــک و ریاضیــات تخصص ـیای
کــه در رشــت ه فیزیــک مطــرح میشــود ،ایــن
مقــدار اطالعــات بســیار انــدک اســت .حتــی اگــر
کســی فیزیــک دوم دبیرســتان خوانــده باشــد هــم
از نظــر مــن اطالعــات فیزیکــی او بــه صفــر میــل
میکنــد .چــون آن فیزیــک ،فیزیــک کالســیک
بــود کــه مــا اتفاقــ ًا میخواهیــم آن را نقــد
کنیــم و از آن عبــور کنیــم .پــس آن اطالعــات را
پایــه محکمــی بــرای خودتــان در نظــر نگیریــد.
حداکثــر شــما میتوانیــد در روز اول یــا دوم بــا
بحــث کمــی ارتبــاط برقــرار کنیــد .لــذا بیشــتر
از هــر مدرســهای بایــد بــه مباحــث توجــه
داشــته باشــید .شــاید الزم باشــد وقتــی بــه خانــه
تشــریف میبریــد مفاهیــم مبهــم یــا ســؤاالت
تــان را در ســایتهای مختلــف تعقیــب کنیــد،
مطالــب مرتبــط بخوانیــد و روی آن کار کنیــد؛
خصوص ـ ًا آن افــرادی کــه بیشــتر زمینــه فلســفی،
الهیاتــی ،حــوزوی و دینــی دارنــد .آن دســته از
افــرادی کــه رشــتههای تحصیلــی تکنولوژیکــی
خواندهانــد راحتتــر ارتبــاط برقــرار میکننــد.
در حالــی کــه آن  70درصــد ممکــن اســت در
برخــی بحثهــا از شــبکه اصطالحــات و مفاهیــم
دچــار شــوک شــوند.
مــن دو خواهــش دارم .یکــی اینکــه کالس را
متوقــف نکنیــد .چــون ممکــن اســت فاصلــه
بعضــی از دوســتان از مفاهیــم آن قــدر زیــاد
باشــد کــه کالس را مجبــور کننــد بــه یــک

ســری مفاهیــم پایــه برگــردد و ایــن ،آن کالس را
تخریــب میکنــد .اجــازه دهیــد بحثهــا پیــش
برونــد .فقــط ســؤالهایی را بپرســید کــه احســاس
میکنیــد کامــ ً
ا بــا بحــث  syncشــدهاید و
ســؤال داریــد .اگــر احســاس میکنیــد از بحــث
فاصلــه داریــد ســؤال نپرســید .یعنــی در بحــث
اســاتید ترمــز ندهیــد .مــا هــم از اســاتید خواهــش
کردیــم کــه اگــر احســاس کردنــد ســؤالی از بحث
خیلــی فاصلــه دارد بــه آن خیلــی رســیدگی نکننــد
و تنهــا بــه ســؤاالت مرتبــط پاســخ دهنــد .چــون
اصــرار داریــم ســطح ایــن دوره پاییــن نیایــد و
میخواهیــم فیزیــک همانطــور کــه فیزیــک
اســت توضیــح داده شــود .حتــی بعضــی از
دوســتان بــا هــم اختــاف نظــر دارنــد کــه مــا بــه
آنهــا تأکیــد کردهایــم کــه نظراتشــان را یکــی
نکننــد .یعنــی اگــر در فیزیــک چهــار دیــدگاه
باشــد ،مــا در بحــث کیهانشناســی چهــار دیــدگاه
طــرح میکنیــم .چهــار اســتادی کــه میآینــد
چهــار گرایــش کامـ ً
ا مختلــف دارنــد .البتــه ایــن
تذکــر را هــم دادهایــم کــه بــه شــدت وارد مراحــل
تکنولوژیکــی و محاســبات فنــی نشــوند.
نکتــه بعــد هــم ایــن اســت کــه ممکــن اســت
آن دســته از دوســتانی کــه بــا ایــن بحــث خیلــی
ارتبــاط برقــرار نکردهانــد بــا خودشــان فکــر
کننــد اشــتباه کردیــم کــه بــه اینجــا آمدیــم .از مــا
جــدا نشــوید .منصــرف نشــوید .مــا حتــی وقتــی
بــا بعضــی از اعضــای هیئــت علمــی اینجــا هــم
بحــث میکردیــم متوجــه شــدیم بعضــی از آنهــا
هــم همیــن حــس را دارنــد .میگوینــد مــا اص ـ ً
ا
متوجــه نشــویم شــما چــه میگوییــد .از آنهــا
ســؤال کردیــم کــه پــس چــرا گــوش میدهیــد
و ســؤال میپرســید؟ میگوینــد همیــن کــه یــک
شــبکه معنایــی عجیــب در ذهــن مــن بیایــد ،مــرا
بــه تحــرک وادار میکنــد .ایــن مباحــث بــرای مــن
جالــب اســت ،ولــو اینکــه متوجــه نشــوم .همیــن
باعــث میشــود متوجــه شــوم کــه خیلــی چیزهــا
را نمیدانــم و بایــد از آنهــا ســر در بیــاورم .بــه
تعبیــری ایــن بــرای مــن یــک نقطــه آغــاز اســت.
بنابرایــن مــن فکــر میکنــم بــرای کســانی کــه
نتواننــد ارتبــاط خیلــی جــدی هــم برقــرار کننــد
حدأقــل ایــن فایــده را خواهــد داشــت کــه بــا
یــک شــبکه معنایــی عجیــب آشــنا شــوند .فکــر
میکنــم یکــی از مهمتریــن بدعتهایــی کــه
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مــا در ایــن دوره میگذاریــم ایــن اســت کــه بــه
جامعــه فلســفی و الهیاتــی بگوییــم کــه چیزهــای
دیگــری هــم هســت کــه بایــد آنهــا را هــم ببینیــد.
مــا افتتاحیــه و اختتامیــه خاصــی نداریــم .بحــث
آقــای دکتــر گلشــنی هــم بحــث علمــی اســت
و بــه معنــای مقدمــه نیســت .در خدمــت ایشــان
هســتیم.
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دکتر گلشنی:
بسم اهلل الرحمن الرحیم.
به نزد آنکه جانش در تجلی است
همه عالم کتاب حق تعالی است
وز او هر عالمی چون سورهای خاص
یکی چون فاتحه دیگر چو اخالص
در این ره انبیاء چون ساربانند
دلیل و رهنمای کاروانند
وز ایشان سید ما گشته ساالر
هم او اول هم او آخر در این کار
خدمــت همــکاران عزیــز و حضــار محتــرم
ســام عــرض میکنــم .موضــوع صحبــت بنــده
«فیزیــک معاصــر و فلســفه ،احیــای متافیزیــک در
دهههــای اخیــر» اســت .امــروزه تحــوالت بســیار
جالبــی در غــرب اتفــاق افتــاده کــه متأســفانه نــه
در محیطهــای فلســفی مــا بــه انــدازه کافــی
انعــکاس داشــت و نــه در محیطهــای علمــی مــا؛
و آن احیــای متافیزیــک اســت .مــن میخواهــم
بــا شــروع از تاریخچــه ،بــه تحــوالت روز برســم.
فلســفه قدیــم شــامل فلســفه نظــری و فلســفه
عملــی بــود کــه خودشــان هــم شــامل بخشهایــی
بودنــد .ایــن قضیــه ادامــه داشــت تــا وقتــی کــه به
علــم جدیــد میرســیم .در شــروع علــم جدیــد
کــه بــا نیوتــن بــود ،حکمــت طبیعــی هنــوز حاکــم
بــود .الیبنیتــس و ســایرین هــم حکمــت طبیعــی
را ادامــه میدادنــد .البتــه نیوتــن کــه یــک موحــد
تمــام عیــار بــود ادعــا کــرد کــه مــن فرضیــه
نمیســازم و هرچــه میگویــم ناشــی از تجربــه
اس��ت .ول��ی در دهههـ�ای اخیـ�ر ،مــک مولیــن،
فیلســوف ایرلندیاالصــل مقیــم آمریــکا ،کــه از
فیلســوفان بــه نــام زمــان بــود ،کتابــی نوشــت و در
آن ثابــت کــرد اصــول ریاضــی فلســفه طبیعــی نیوتــن
مملــو از مفروضــات فلســفی اســت .علمــی کــه

بــا نیوتــن شــروع شــد حــرکات آســمانی و زمینــی
را بــا هــم تلفیــق میکــرد و یــک نظریــه واحــد
مــیداد ،بنابرایــن خیلــی جلــب توجــه کــرد و
موفــق از آب درآمــد.
نیوتــن در ســال  1687یعنــی اواخــر قــرن هفدهم
کتــاب اصــول خــود را ،کــه مهمتریــن کتــاب در
علــم جدیــد اســت ،بــه چــاپ رســاند .در قــرن
هجدهــم علــم نیوتنــی خیلــی رشــد پیــدا کــرد.
در قــرن نوزدهــم الکتریســیته ،مغناطیــس ،نــور و
حــرارت بــه علــم اضافــه شــد .در انتهــای قــرن
نوزدهــم گفتنــد علــم همــه چیــز را پیشبینــی
میکنــد و دیگــری نیــازی بــه فلســفه نیســت.
البتــه در کنــار ایــن موضوعــات ،جریانــات
دیگــری هــم در حــال وقــوع بــود .اظهــار نظــر
الک شــروع حسگرایــی و اعتنــا بــه حــس بــود،
ولــی خــود او خدابــاور بــود .امــا چنــد ســال بعد،
وقتــی هیــوم در اصــول حکمــت طبیعــی تشــکیک
کــرد و علیــت را کنــار گذاشــت و در اثباتهــای
وجــود خــدا تردیــد کــرد ،و کانــت هــم فقــط
دسترســی بــه پدیدههــا و ظواهــر را عنــوان کــرد
و دسترســی بــه نومنهــا را غیرممکــن شــمرد،
زمینــه بــرای کنــار گذاشــتن فلســفه آمــاده شــد.
دو واقعــه در قــرن نوزدهــم اتفــاق افتــاد کــه بــه
ایــن مســأله کمــک کــرد .یکــی ظهــور آگوســت
کنــت ،بنیانگــذار پوزیتیویســم بــود ،کــه گفــت
مــا متافیزیــک را گذراندهایــم و حــاال بــه دوره
علــم مثبــت 1رســیدهایم و دیگــر فقــط چیزهایــی
کــه ارجــاع حســی دارنــد محــل اعتنــا هســتند.
او دینــی هــم بــا عنــوان دیــن انســانیت بنیــان
گذاشــت و خــود را پیغمبــر ایــن دیــن نامیــد.
پوزیتیویســم ،هــم بــه فلســفه و هــم بــه علــم
خیلــی ضــرر زد .مکتــب دیگــری کــه بــه حاکــم
شــدن طبیعتگرایــی کمــک کــرد دارویــن بــود
کــه در نیمــه اول قــرن نوزدهــم شــروع بــه کار
کــرد و در نیمــه دوم هــم کتابهــای خــود را
منتشــر کــرد .او هــم طبیعتگرایــی و بیاعتنایــی
بــه ماوراءالطبیعــه را رایــج کــرد.
اتفــاق مهمــی کــه در آخــر قــرن نوزدهــم رخ
داد ظهــور مــاخ بــود کــه یــک فیزیکــدان طــراز
اول بــود و خیلیهــا شــاگرد او بودنــد .او خیلــی
صریــح گفــت مــا در علــم صرفــ ًا یــک ســری
جــدول بــه دســت میآوریــم و اگــر از کمیتــی
هــم اســتفاده کنیــم لزومــ ًا محلــی از اعــراب در

طبیعــت نــدارد ،و حتــی منکــر وجــود اتمهــا شــد.
مــاخ در ترویــج پوزیتیویســم خیلــی تأثیرگــذار
بــود .وقتــی بــه اول قــرن بیســتم میرســیم
حــرف همــه ایــن اســت کــه دیگــر بــرای دیــن
شــأنی نخواهــد بــود .دانشــجویی میگویــد مــن
قصــد ثبتنــام در رشــتهای در کمبریــج را داشــتم
و تصمیــم داشــتم در آ ِن واحــد الهیــات هــم
بخوانــم .مســئولین خیلــی صریــح بــه مــن گفتنــد

شــأن دیــن و متافیزیــک را کمتــر و کمتــر کــرد،
بــه طــوری کــه در اول قــرن بیســتم میگفتنــد
ســؤالی کــه علــم تجربــی نتوانــد بــه آن
جــواب دهــد اصــ ً
ا بیمعناســت .حتــی نهــرو،
نخس ـتوزیر هنــد ،گفــت هــر ســؤالی کــه علــم
تجربــی نتوانــد بــه آن پاســخی بدهــد آن ســؤال
واقعــ ًا جوابــی نــدارد.
بنابرایــن مکتــب پوزیتیویســم در آن زمــان رایــج

اینجــا از ایــن قضایــا خبــری نیســت! در آن دوره
همچنــان علــم بــا ســرعت در حــال پیشــرفت
بــود ،تئوریهــای علمــی خیلــی موفــق بودنــد و
همــه میگفتنــد مــا جــواب همــه ســؤاالت را از
علــم میگیریــم و بــه چیــزی غیــر از علــم نیــاز
نداریــم.
در دهــه  1920پوزیتیویســتهای منطقــی در
حلقــه ویــن ظهــور کردنــد .آنهــا چیــزی را کــه
از طریــق تجربــی قابــل تحقیــق نباشــد ،بــا دلیلــی
تحــت عنــوان بیمعنــا بــودن ،کنــار میگذاشــتند؛
یعنــی معتقــد بودنــد چیــزی کــه از طریــق تجربــی
قابــل تحقیــق نباشــد نـه تنهــا شــأنی نــدارد ،بلکــه
اصــ ً
ا بــی معناســت .تفکــر پوزیتیویســتهای
منطقــی خیلــی رواج پیــدا کــرد .منتهــا چیــزی
کــه بــه آنهــا کمــک کــرد ظهــور نظریــهای در
فیزیــک تحــت عنــوان نظریــه کوانتــوم بــود.
بنیانگــذاران نظریــه کوانتــوم در  1925میگفتنــد
کــه مــا فقــط کمیتهــای قابلمشــاهده را در
تئوریهــای خــود اســتفاده میکنیــم .ایــن افــراد
بــه پوزیتیویســتهای منطقــی کمــک کردنــد و
پوزیتیویســتهای منطقــی هــم از آنهــا اســتقبال
کردنــد .یعنــی فیزیــک فلســفه رایــج پوزیتیویســم
منطقــی بــه هــم کمــک کردنــد .ایــن جریانــات،

شــد .یــک عــده افــراد طــراز اول ،ماننــد اینشــتین،
بــا آن مخالفــت کردنــد ولــی پیروانــش همچنــان
آن را ادامــه دادنــد و بــه نظــرات مخالــف اعتنایــی
نکردنــد .البتــه خــود اینشــتین هــم در ابتــدا
طرفــدار پوزیتیویســم مــاخ بــود و صراحت ـ ًا ایــن
موضــوع را عنــوان میکــرد ،ولــی بعــد از کشــف
نســبیت عــام ،ایــن دیــدگاه را کنــار گذاشــت.
پوپــر میگویــد در  1950اینشــتین اقــرار کــرد
کــه تبعیــت از پوزیتیویســم بزرگتریــن اشــتباه
عمــرش بــوده .در هرحــال پیــروان آن مکتــب در
آن زمــان بــه ایــن حرفهــا اعتنــا نمیکردنــد.
اینکــه چــرا علــم و فلســفه از هــم جدا شــدند چند
علــت دارد .یکــی از آنهــا بیتفاوتــی فیزیکدانــان
بــه فلســفه بــود .آنهــا چنیــن اســتنباط کردنــد
کــه چــون فیزیــک خیلــی موفــق اســت و تعــداد
زیــادی از پدیدههــا را توضیــح میدهــد ،دیگــر
نیــازی بــه فلســفه نیســت .دلیــل دیگــر ،توفیــق
شــدید علــم تجربــی در مقــام پیشبینیهــای
تجربــی بــود .در ایــن مــورد ،پوپــر یکــی از اولیــن
منتقدیــن کوانتــوم بــود و معتقــد بــود دلیــل عمــده
عالقمنــدی مــردم بــه کوانتــوم ایــن اســت کــه
موفقیــت در مقــام تجربــه دارد؛ و گرچــه عمــوم
مــردم متوجــه نمیشــوند چــه میگویــد ،ولــی
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آن موفقیــت تجربــی را میبیننــد .یکــی دیگــر
از دالیــل عــدم توجــه بــه فلســفه ،غــرق شــدن
عالمــان در تخصصگرایــی بــود .همــه فقــط در
جزییــات ریاضــی و فیزیکــی و زیستشــناختی
قضایــا غــرق شــده بودنــد ،جمعبنــدی نداشــتند و
بــه معنــی کارهایــی کــه میکردنــد توجه نداشــتند.
بــورن ،از فیزیکدانــان درجــه اول قــرن بیســتم،
در دهــه  1920میگویــد« :مــن در نظریــات
فیلســوفان در پاســخ ســؤاالتی ماننــد از کجــا
آمــدهام ،آمدنــم بهــر چــه بــود ،بــه کجــا م ـیروم
و  ...اختــاف نظــر میبینــم ،ولــی وقتــی ســراغ
فیزیــک میآیــم میبینــم همــه بــه یــک نظریــه
ارجــاع دارنــد .بنابرایــن ســؤاالت فلســفی را کنــار
گذاشــتم و ســراغ فیزیــک آمــدم» .ســپس در 1960
در خاطراتــش مینویســد «حــاال کــه میخواهــم
عمــرم را جمعبنــدی کنــم میبینــم نمیتوانــم از
آن ســؤاالت فلســفی فــرار کنــم» .کســی کــه گفتــه
بــود مــا بــه ســؤاالت متافیزیکــی کاری نداریــم بــه
ایــن نتیجــه میرســد کــه مجبوریــم کار داشــته
باشــیم! یعنــی آن نظریــه تــا ایــن حــد در آن زمــان
حاکــم بــود.
نکتــه جالــب بــرای مــن ایــن اســت کــه
فیزیکدانــی مثــل هایزنبــرگ کــه از ارکان علــم در
قــرن بیســتم بــود ،کســی کــه یــک پوزیتیویســت
تمــام عیــار بــود کــه معتقــد بــود مــا فقــط بایــد
بــه کمیتهــای قابــل مشــاهده توجــه کنیــم،
بعدهــا تغییــر عقیــده داد ،شــدیدا ً غــرق در فلســفه
شــد و بــه یــک افالطونــی تمــام عیــار بــدل شــد.
شــاگرد او ،فــون َوک ِســ ِکر ،کــه از مهمتریــن
فیزیکدانــان آلمانــی بــود ،در کنفرانــس فنالنــد
میگفــت هایزنبــرگ یــک افالطونــی تمــام عیــار
شــده بــود کــه مــاده را تجلــی چیزهــای غیرمــادی
میدانســت و اصــل را غیرمــاده میدانســت.
هایزنبــرگ حــرف خیلــی زیبایــی دارد .او
میگویــد «مــن نمیگویــم بــه دنبــال تخصــص
نرویــد؛ بلکــه جهــان را فقــط بــا عینــک تخصــص
خودتــان نبینیــد .بایــد یــک نــگاه کلنگــر داشــته
باشــید» .االن زمــان ابنســینا نیســت کــه کســی
بتوانــد پزشــکی و فلســفه و موســیقی را بــا هــم
بدانــد .پــس یکــی از چیزهایــی کــه فلســفه را از
علــم دور کــرد بیتوجهــی عالمــان بــه فلســفه
بــود ،کــه البتــه االن در حــال تغییــر اســت.
یکــی دیگــر از علــل جدایــی فلســفه و علــم

ایــن بــود کــه فالســفه هــم دیگــر روی ابعــاد
فلســفی علــم کار نکردنــد .البتــه کانــت گاهــی
وارد بعضــی مســائل فلســفی علــم میشــود
ولــی فالســفه بعــد از او دیگــر کاری بــه مســائل
فلســفی علــم نداشــتند .برترانــد راســل در دهــه
 50حــرف زیبایــی میزنــد .فیزیکدانــی از قــول
راســل میگویــد فلســفههایی کــه کاری بــه
مســائل علــوم نداشــته باشــند عقیمانــد .بنابرایــن
فیلســوفان هــم کاری بــه مســائل فلســفی علــم
نداشــتند .البتــه همانؤطــور کــه در ادامــه خواهــم
گفــت ،ایــن قضیــه در غــرب تغییــر کــرده اســت
ولــی در ایــران ،نــه دانشــکدههای فلســفه کاری بــه
مســائل فلســفی علــوم دارنــد و نــه دانشــکدههای
علــوم کاری بــه ابعــاد فلســفی مسائلشــان دارنــد،
بــا اینکــه مملــو از مســائل فلســفی هســتند .اگــر
صــاف و صریــح و ســاده یــک ســؤال از آنهــا در
کالس فیزیــک پرســیده شــود میگوینــد ایــن
ســؤال فلســفی اســت ،نپــرس! شــما کــه قبل ـهگاه
تــان غــرب اســت ،الاقــل توجــه کنیــد کــه در
غــرب ایــن قضیــه تحــول پیــدا کــرده اســت.
یــک زمانــی مــن در دو مجلــه فیزیــک نظــری
بــه نامهــای  Physics of Foundationsو
 Physicsworldآبونمــان شــده بــودم .مجلــه
 Physicsworldمتعلــق بــه انســتیتوی فیزیــک
انگلیــس اســت و تحــوالت فیزیکــی را توضیــح
میدهــد ولــی بــه مســائل فلســفی فیزیــک هــم
میپــردازد .یــک عــده از دوســتان اعتــراض
کردنــد و در نتیجــه آبونمــان آن مجــات قطــع
شــد .میخواهــم بگویــم نگاههــا در محیــط مــا
تــا ایــن حــد کوتهبینانــه شــده اســت و اگــر مــا از
غــرب تقلیــد میکنیــم چــرا در چیزهــای خــوب
تقلیــد نمیکنیــم؟ چــرا در نظــم و دوربینــی از
آنهــا تقلیــد نمیکنیــم؟
اینهــا عواملــی بــود کــه باعــث شــد فلســفه کنــار
گذاشــته شــود و فلســفههای تجربهگــرا نفــوذ
پیــدا کنــد .پوزیتیویســتها و حسگرایــان و
تجربهگرایــان( 2منظــور مــن از  Empiricistایــن
نیســت کــه فقــط تجربــه مهــم اســت .همــه ،حتــی
آنهایــی کــه مخالــف پوزیتیویســم هســتند ،بــرای
تجربــه اهمیــت قائلانــد .امــا اینهــا میگفتنــد
فقــط مبتنــی بــر تجربــه) چنــد ادعــا داشــتند کــه
مــن مــروری بــر مطالــب آنهــا خواهــم داشــت.
یکــی از ایــن ادعاهــا ایــن بــود کــه فقــط بــه

کمیتهــای مشــاهدهپذیر اکتفــا میکنیــم.
بنابرایــن واضــح اســت کــه شــما ســراغ احــکام
عــام نمیرویــد و کاری بــا متافیزیــک نداریــد.
در میــان فیزیکدانــان ،یکــی از اولیــن کســانی
کــه ایــن حــرف را زد خــود هایزنبــرگ بــود
کــه در  ،1925در اولیــن مقالــهای کــه در نظریــه
کوانتــوم تألیــف کــرد ،نوشــت کــه مــا مبنــا را بــر
کمیتهــای مشــاهدهپذیر میگذاریــم .چهــار
ســال بعــد ،او را بــه آمریــکا دعــوت کردنــد تــا در
دانشــگاه شــیکاگو ســخنرانی کند .در آن ســخنرانی
کــه تحــت عنــوان Quantum of Principles
 Theoryچــاپ شــد ،هایزنبــرگ گفــت اگــر
کمیتــی کــه مــورد نیــاز اســت و مســائل را حــل
میکنــد قابــل مشــاهده هــم نباشــد آن را بــه کار
میگیریــم.
چنــد دهه بعــد دیــراک در مجلســی کــه هایزنبرگ
هــم حضــور داشــت ســخنرانی کــرد و گفــت اگــر
هایزنبــرگ بــه حــرف خــودش چســبیده بــود کــه
فقــط از کمیتهــای مشــاهدهپذیر اســتفاده کنــد،
تئــوری او پیــش نمیرفــت .یعنــی حتــی خــود
او هــم بــه حرفــش پایبنــد نبــود .اینشــتین حــرف
بســیار زیبایــی در آکســفورد میزنــد .میگویــد
نبینیــد فیزیکدانــان چــه میگوینــد ،ببینیــد
چگونــه عمــل میکننــد؛ چــون گاهــی وقتهــا
عملشــان ضــد چیــزی اســت کــه میگوینــد .در
ظاهــر میگوینــد مــا مخالــف فلســفهایم -مثــل
هاوکینــگ کــه میگویــد مــن دشــمن فلســفهام-
ولــی دقیقــ ًا احــکام فلســفی بــه کار میبرنــد.
پــس معلــوم شــد اکتفــا بــه کمیتهــای
مشــاهدهپذیر ،کــه پوزیتیویســتها میگفتنــد،
درســت نیســت .چیزهایــی کــه مــن میگویــم
مقدمــهای اســت بــرای اینکــه بگویــم چــرا
پوزیتیویســم کنــار گذاشــته شــد و چــرا بــه ســراغ
فلســفه و متافیزیــک آمدنــد .بعضــی از فیزیکدانــان
صریحــ ًا اقــرار کردنــد کــه در تئوریهایشــان
بعضــی از اصــول فلســفی را بــه کار بردنــد.
هایزنبــرگ اقــرار کــرد کــه مشــاهدهپذیریای
کــه او بــه کار بــرده ،یــک اصــل متافیزیکــی
فلســفی اســت .بــورن گفــت کــه مــا در دنیــای
اتمــی نمیتوانیــم علیــت را حاکــم ببینیــم .او
گفــت مــا نمیتوانیــم بگوییــم یــک الکتــرون
در هنــگام نزدیکــی بــه یــک اتــم مثــ ً
ا در 30
درجــه منحــرف میشــود ،در  45درجــه یــا 60

درجــه؛ امــا میتوانیــم بگوییــم بــا چــه احتمالــی
در  30درجــه ،بــا چــه احتمالــی در  45درجــه و
بــا چــه احتمالــی در  60درجــه منحــرف میشــود.
پــس علیــت حاکــم نیســت ،شــانس حاکــم اســت!
جالــب ایــن اســت کــه در همــان مقالــه گفــت
اســتداللهای صرف ـ ًا فیزیکــی بــرای ایــن ادعــای
مــن قانعکننــده نیســتند .ولــی هیچکــس بــه ایــن
حــرف او توجــه نکــرد .آن فیزیکــدان ملحــد،
کوئنتیــن اســمیت ،میگویــد چــون در کوانتــوم
میگوینــد کــه علیــت حاکــم نیســت پــس جهــان
هــم علــت نمیخواهــد! فایرآبنــد در همــان
زمــان – و چنــد ســال بعــد از او ،دکتــر مطهری در
ایــران -گفــت شــما تنهــا حرفــی کــه میتوانیــد
بزنیــد ایــن اســت کــه علــت را در دنیــای اتمــی
کشــف نکردهایــد؛ نمیتوانیــد بگوییــد نیســت!
نیافتــن غیــر از نبــودن اســت .فایرآبنــد خیلــی
صــاف و صریــح در اروپــا گفــت کــه نمیتوانیــد
از یــک گــزاره معرفتشــناختی بــه یــک گــزاره
هستیشــناختی جهــش کنیــد .ولــی در آن موقــع
کســی بــه ایــن حرفهــا توجــه نکــرد.
کــم کــم یــک عــده یــک ســری اصــول را بــه کار
بردنــد و معلــوم شــد کــه همــه فیزیکدانهــا –چــه
بگوینــد و چــه نگوینــد -بــه نحــوی اصولــی را بــه
کار میبرنــد .مثــ ً
ا نیوتــن چهــار قانــون را وارد
کــرد؛ قوانیــن اول ،دوم و ســوم حرکــت و قانــون
گرانــش .او کــه ایــن قانونهــا را از تجربــه بــه
دســت نیــاورده بــود! ابتــدا فــرض کــرد ،ســپس بــا
تجربــه تطبیــق داد .بنابرایــن اینهــا اصــول او بــود.
یــا فــرض کــرد کــه ایــن جهــان وجــود داشــت،
فضــا و مــکان وجــود داشــت ،و خداونــد مــاده را
در ایــن فضــا و مــکان ریختــه بــود .همــه اینهــا
اصــول غیــر متخــذه از علــم بــود.
نکتــه مهمتــر ایــن اســت کــه مــا بــا ذهــن
خالــی بــا طبیعــت روبــرو نمیشــویم .حرفــی
کــه پوزیتیویســتهای منطقــی میزدنــد ایــن
بــود کــه مــا بــا ذهــن خالــی بــا طبیعــت روبــرو
میشــویم .مثــ ً
ا بنــده ،یــک نقــاش و یــک
ســازنده بلندگــو بــه ایــن بلندگــو نــگاه میکنیــم.
یکــی بــه رنــگ آن توجــه میکنــد ،دیگــری بــه
ابعــاد آن ،دیگــری بــه نــکات دیگــر .در صورتــی
کــه آن چیــزی کــه از حــس بــه چشــم میآیــد
یکــی اســت .پیشفرضهــا ،پیشپرداختهــا
و نــکات مــورد توجــه اســت کــه شــما را جــذب
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میکنــد .همــه مــا یــک ســری پیشفــرض
داریــم و بــه کار میبریــم.
جــرج الیــس ،یکــی از مهمتریــن کیهانشناســان
معاصــر میگویــد« :شــما نمیتوانیــد کاری در
فیزیــک یــا کیهانشناســی کنیــد بــدون آنکــه
یــک مبنــای فلســفی را مفــروض بگیریــد .شــما
میتوانیــد انتخــاب کنیــد کــه دربــاره آن مبنــا
فکــر نکنیــد .مــع الوصــف آن مبنــا بــه عنــوان یک
مبنــای بررسینشــده در کاری کــه شــما میکنیــد
وجــود دارد» .ایــن حقیقــت کــه شــما مایــل
نیســتید مبانــی فلســفی کاری را کــه میکنیــد
مــورد بررســی قــرار دهیــد بــه ایــن معنــی نیســت
کــه آن مبانــی وجــود ندارنــد؛ بلکــه صــرف بــه
ایــن معناســت کــه مــورد بررســی شــما قــرار
نگرفتهانــد .مبنــای تمــام بحثهــا و اختالفاتــی
کــه اینهــا داشــتند فلســفی بــود .هایزنبــرگ
میگویــد در ســالهای آخــر عمــر اینشــتین (او
در بهــار  1955فــوت کــرد) بــه دیــدن او رفتــم .به
ایــن علــت کــه مبانــی فلســفی متفاوتــی داشــتیم،
هرچــه بحــث کردیــم بــه توافــق نمیرســیدیم.
ایــن نکت ـهای اســت کــه متاســفانه بــه آن توجــه
نمیشــود .تمــام ایــن دعواهــا برمیگــردد بــه
اختــاف در مبانــی فلســفی .بــه همیــن علــت
اســت کــه آقــای پــاول دیویــس ،کــه یکــی از
فیزیکدانــان معــروف زمانــه ماســت و خیلــی از
کتابهــای او هــم ترجمــه شــده ،میگویــد:
«هــر چقــدر هــم توضیحــات علمــی موفــق باشــند
آنهــا همــواره بعضــی مفروضــات را در ابتــدا در
بــر دارنــد .مثــا توضیــح یــک پدیــده بــر حســب
فیزیــک ،اعتبــار قوانیــن فیزیــک را مفــروض
میگیــرد .امــا میتــوان ســؤال کــرد کــه خــود
ایــن قوانیــن از کجــا میآینــد؟ حتــی غیــر ایــن
مبــدأ ،میتــوان منطــق را -کــه همــه اســتدالالت
علــم مبتنــی بــر آن هســتند -مــورد ســؤال قــرار
داد .دیرتــر یــا زودتــر ،همــه مــا مجبوریــم کــه
چیــزی را مفــروض بگیریــم؛ خــدا باشــد یــا
منطــق یــا بعضــی قوانیــن یــا مبانــی دیگــر بــرای
وجــود .بنابرایــن ســؤاالت بنیادیــن همــواره ورای
گســتره علــم تجربــی –آن طــور کــه معمــوالً
تعریــف میشــود -قــرار میگیــرد ».بنابرایــن
خیلــی شــفاف میگویــد کــه چــه بخواهیــم و
چــه نخواهیــم مبانــی فلســفی وارد کار میشــوند.

حــال مــن چنــد مثــال کــه مربــوط بــه ســرنخهای
علــم موجــود اســت برایتــان مطــرح میکنــم تــا
ببینیــد ایــن مفروضــات فلســفی چگونــه وارد کار
میشــود .یکــی از نظریههــای خیلــی داغ کــه
یــک زمانــی ُمــد بــود و اگــر کســی در ایــن
رشــته نبــود در بعضــی دانشــگاههای درجــه یــک
3
آمریــکا اســتخدام نمیشــد ،نظریــه ریســمان
اســت .ایــن نظریــه آن قــدر ُمــد شــد کــه حتــی
آن را بــه ســطح دبیرســتان هــم کشــاندند .یکــی از
فیزیکدانــان مشــهور در ایــن زمینــه کتابــی نوشــت
کــه آنقــدر تئــوری نیســت کــه حتــی نمیتوانیــم
500
بگوییــم غلــط اســت! ایــن معادلــه  10جــواب
دارد؛ کــه عــدد بســیار بزرگــی اســت .ایــن
جوابهــا مربــوط بــه کــدام جهانانــد؟ آیــا
مربــوط بــه یــک جهــان هســتند؟ آن وقــت ایــن
ســؤال مطــرح میشــود کــه چــرا در بیــن همــه
ایــن جوابهــا ،ایــن جهــان مــا انتخــاب شــده
اســت .اگــر بخواهنــد بگوینــد چــرا جهــان مــا
انتخــاب شــده بایــد بگوینــد خدایــی هســت کــه
آن خــدا بــه دلیــل فــان پارامتــر مخصــوص یــا
فــان نیــرو ،ایــن جهــان را انتخــاب کــرده اســت.
امــا بــرای اینکــه از چنیــن جوابــی فــرار کننــد
500
گفتنــد  10جهــان وجــود دارد کــه هی ـچ ربطــی
بــه هــم ندارنــد و قابــل مشــاهده هــم نیســتند.
بعضیهــا کــه مایــل انــد از خدابــاوری پرهیــز
کننــد گفتنــد مــا بایــد اصــول رایــج در فیزیــک را
عــوض کنیــم .آقــای واینبــرگ ،فیزیکــدان برنــده
جایــزه نوبــل کــه از ملحــدان بهنــام و از اســاتید
مــا در برکلــی بــود و بعدهــا در هــاروارد و MIT
تدریــس میکــرد ،صریح ـ ًا میگویــد مــا در علــم
اصــل رایجــی داریــم و آن ایــن اســت کــه چیــزی
را در علــم میپذیریــم کــه قابــل مشــاهده باشــد.
ایــن اصــل را کنــار بگذاریــم .اگــر یــک نظریــه
بــه انــدازه کافــی از لحــاظ ریاضــی زیباســت آن
نظریــه را بگیریــم .فــرض خدابــاوری یــک فــرض
متافیزیکــی اســت ،ایــن فــرض هــم یــک فــرض
متافیزیکــی اســت.
ســؤال ایــن اســت کــه بــار متافیزیکــی کدامیــک
ســنگینتر اســت؟ پــاول دیویــس ایــن ســؤال
500
را میپرســد کــه بــار متافیزیکــی  10جهــان

ســنگینتر اســت یــا اینکــه یــک خــدای واحــد
قــادر مطلــق وجــود دارد کــه همهچیــز را طراحــی
کــرده اســت؟ بــه عــاوه چــه چیــزی میتوانســت
پیــش بیایــد تــا باعــث شــود طرفــدار ایــن نظریــه،
آن را کنــار بگــذارد؟ هیچچیــزی نمیتوانســت
او را قانــع کنــد .ایــن مقدماتــی کــه میگویــم
بــه ایــن دلیــل اســت کــه میخواهــم بگویــم بعــد
از آن چــه اتفاقــی افتــاد کــه صریحــا بــه ســراغ
تجدیــد نظــر در شــأن فلســفه رفتنــد.
تــا وقتــی کــه کوپرنیــک نیامــده بــود ،مســأله
زمینمحــوری مطــرح بــود و زمیــن محــور عالــم
محســوب میشــد .وقتــی کوپرنیــک نظریــه
خورشــید مرکــزی را مطــرح کــرد و گفــت
خورشــید مرکــز منظومــه شمســی اســت ،زمیــن
از شــأن افتــاد و افــراد موجــود در زمیــن (یــا
انســانها) هــم از مرکزیــت افتادنــد .یــک کشــف
خیلــی مهمــی در قــرن بیشــتم اتفــاق افتــاد.
تقریب ـ ًا از نیمــه اول قــرن بیســتم شــروع شــد ،در
نیمــه دوم قــرن بیســتم رشــد کــرد ،و در  1973در
کنفرانســی در لهســتان ،یــک فیزیکــدان ایــن قضیه
را مطــرح کــرد و بعــد از آن هــم بحــث خیلــی
داغ شــد .حــرف او چــه بــود؟ مــا چهــار نیــرو
در طبیعــت داریــم :نیــروی الکترومغناطیســی،
نیــروی ثقــل یــا گرانــش ،نیــروی هســتهای
قــوی و نیــروی هســتهای ضعیــف .اصــ ً
ا بــه
سرشــت ایــن نیروهــا هــم کاری نداشــته باشــید.
40
نیــروی هســتهای قــوی  10برابــر نیــروی ثقــل
معمولــی اســت .فیزیکدانــان اســتدالل کردنــد
کــه اگــر نســبت ایــن نیروهــا ایــن طــور کــه االن
هســت نبــود -مثـ ً
ا االن نســبت نیــروی قــوی بــه
الکترومغناطیســی  100اســت .اگــر بــه جــای 100
برابــر 10 ،برابــر یــا  1000برابــر بــود -تحــوالت
عالــم نمیتوانســت منجــر بــه ایــن شــود کــه
زمینــی ایجــاد شــود کــه انســانهایی در آن رشــد
کننــد .بُعــد مادی انســان به کربــن ،فســفر و  ...نیاز
دارد .فیزیــک موجــود میگویــد ایــن عناصــر در
ســتارگان بســیار داغ تولیــد شــدند ،بعــد در فضــا
پخــش شــدند تــا بــه زمیــن رســیدند .از آن هســته
اولیــهای کــه منفجــر شــد کــم کــم ســتارگان و
کهکشــانها درســت شــدند ،بعــد اتمهــا داخــل
ســتارگان درســت شــدند .بنابرایــن فیزیکدانــان
ثابــت میکننــد اگــر نســبت ایــن نیروهــا اندکــی
متفــاوت بــود ،یــا تمــام اتمهــای هیــدروژن بــه

اتمهــای ســنگین تبدیــل شــده بــود ،یــا اصــا
اتــم کربــن درســت نمیشــد ،زمیــن هــم نبــود.
پــس تنظیــم خیلــی ظریفــی اســت کــه آن را
 tuning-fineنــام گذاشــتند.
آن فیزیکــدان در آن کنفرانــس اصلــی را مطــرح
کــرد :انســانمحوری 4؛ مثــل اینکــه وضعیــت
جهــان طــوری تعبیــه شــده کــه موجــودات
هوشــیار رشــد و ظهــور کننــد .دعواهــای مختلــف
راه افتــاد .یــک بُعــد مهــم ایــن نظریــه ،فیزیــک
بــود و باعــث شــد تحــوالت زیبایــی در فیزیــک
اتفــاق بیفتــد و فیزیــک بــه ســمت وحــدت نیروها
و غیــره بــرود .امــا یــک بُعــد دیگــر ایــن نظریــه
ایــن بــود کــه ایــن ســؤال مطــرح شــد اگــر جهــان
تــا ایــن حــد ظریــف تنظیــم شــده ،ایــن تنظیــم
ظریــف چطــور اتفــاق افتــاده؟
خیلــی از فیزیکدانــان خدابــاور گفتنــد ایــن کار
یــک طــراح الهــی اســت .آنهایــی کــه میخواســتند
از ایــن قضیــه فــرار کننــد گفتنــد بیلیونهــا جهــان
وجــود دارد ،در هــر کــدام از ایــن جهانهــا
نیروهــا یــک نســبتی دارنــد ،یکــی از آن بینهایــت
جهانهــا هــم ایــن جهانــی اســت کــه میبینیــم.
اینجــا دیگــر بحــث فلســفی شــد :آن طــراح را
بپذیرنــد یــا بینهایــت جهانــی کــه هیــچ ارتباطــی
بــه هــم ندارنــد .و آیــا اصــا فــرض بینهایــت
جهــان ،خــدا را کنــار میگــذارد؟ گفتنــد کــه اوالً
خــدا را کنــار نمیگــذارد .خداونــد فیــاض علــی
االطــاق اســت و فیــض او همیشــه ادامــه داشــته.
جالــب اســت کــه حتــی یــک فیلســوف معاصــر
آمریکایــی دقیقــ ًا بــه اســتداللی کــه فالســفه مــا
دربــاره حــدوث ذاتــی و قــدم زمانــی داشــتند و
مبنایشــان ادامــه فیــض الهــی بــود تاکیــد میکنــد
و بــر عــدم انقطــاع فیــض اســتدالل میکنــد .ایــن
موضــوع را در روایــات امــام باقــر در توحیــد
صــدوق هــم میبینیــم کــه قبــل از ایــن جهــان،
هــزاران جهــان وجــود داشــت.
هنــوز بــر ســر یــک موضــوع دعواســت .میبینیــد
کــه هاوکینــگ ســفت و ســخت از ایــن ایــده
دفــاع میکنــد کــه مــا مــی توانیــم بینهایــت
جهــان داشــته باشــیم .یــک جــواب بامــزه دیگــر
ایــن اســت کــه گفتنــد شــما بینهایــت عــدد فــرد
داریــد ( 9 ،7 ،5 ،3 ،1و  )...کــه حتــی یــک عــدد
زوج هــم بیــن آنهــا نیســت ،پــس لزومــی نــدارد
کــه هــر بینهایتــی ایــن جهــان خــاص مــا در
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بــر داشــته باشــد .میخواهــم بگویــم همــه ایــن
بحثهــا ،بحــث فلســفی اســت .اینهــا مقدم ـهای
اســت تــا بگویــم چطــور شــد کــه بحثهــای
فلســفی جــدی گرفتــه شــد.

طبیعــی در طــول تکونشــان بــه حــدی رســیدند
کــه حیــات بــروز کــرد و ایــن بــه وســیله فیزیــک
و شــیمی هــم قابــل توضیــح اســت .فرانســیس
کریــک ،کاشــف مولکــول  DNAو برنــده جایــزه

استیون هاوکینگ

نوبــل اســت و بنابرایــن شــأن مهمــی دارد .او
کتابــی دارد بــه نــام فرضیــه حیرتانگیــز کــه در
آن میخواهــد ایــن فرضیــه را مســخره کنــد.
کریــک میگویــد« :فرضیــه حیرتانگیــز ایــن
اســت کــه شــما ،شــادیهای شــما و غمهــای
شــما ،خاطــرات شــما و بلنــد پروازیهــای شــما،
احســاس هویــت و اختیــار شــما در واقــع چیــزی
بیشــتر از رفتــار مجموعـهای بــزرگ از ســلولهای
عصبــی و مولکولهــای آنهــا نیســت ».امــا ســؤالی
کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه آیــا در کار
بــودن ایــن تحــوالت بــه ایــن معنــی اســت کــه
چیــز دیگــری در کار نیســت؟
یکــی از دانشــمندان اعصــاب 5مثــال خیلــی زیبایی
بــرای ایــن قضیــه میزنــد کــه بــودن در یــک
چیــزی ،نفــی مــا ادا نمیکنــد .میگویــد فــرض
کنیــد شــما در بیابــان روی زمیــن یــک رادیــو پیدا
میکنیــد .شــما پیــچ رادیــو را میچرخانیــد و
مــی بینیــد کــه ســالم اســت و صــدا میدهــد .آن
را بــاز میکنیــد ،چنــد قطع ـهاش را در میآوریــد،
بعــد میبینیــد کــه صــدا نمیآیــد .دوبــاره همــه
آن قطعــات را ســر جــای خودشــان میگذاریــد
و میبینیــد صــدا میآیــد .شــما فکــر میکنیــد
صــدا مربــوط بــه همــان قطعــه اســت ،ولــی صــدا
را یــک فرســتنده فرســتاده.

هاوکینــگ میگویــد« :ایــده چنــد جهانــی
میتوانــد ضریــب تنظیــم وارون فیزیکــی را
بــدون توســل بــه خالقــی خیّــر کــه جهــان
را بــرای اســتفاده مــا آفریــد توضیــح دهــد».
امــا ایــن طــور نیســت کــه همــه بــا نظریــه
چنــد جهانــی خوشــحال باشــند .پــاول دیویــس
میگویــد« :اینکــه بینهایــت جهــان دیدهنشــدنی
و ندیدنــی را فــرض کنیــم تــا صرفــ ًا جهانــی را
کــه میبینیــم توضیــح دهیــم بــه نظــر میرســد
کــه حمــل یــک بــار اضافــی بــه حــد افراطــی آن
باشــد .ســادهتر اســت کــه وجــود یــک خــدای
دیدهنشــده را فــرض کنیــم ».ایشــان یــک
خدابــاور عرفــی نیســت ولــی در اینجــا اســتدالل
مــیآورد« .از لحــاظ علمــی ،فــرض چندجهانــی
نارضایتبخــش اســت چــون هرگــز قابــل ابطــال
نیســت .چــه کشــفیاتی میتوانــد یــک طرفــدار
نظریــه چندجهانــی را بــر آن دارد کــه ایــدهاش
را تغییــر دهــد؟» اینکــه مــن اینهــا را میگویــم
بــه ایــن دلیــل اســت کــه دعــوای امــروز بیــن
خدابــاوران و خدانابــاوران ،فلســفی اســت؛ علمــی
نیســت.
یکــی دیگــر از مســائل مــورد دعــوا ،مســأله حیات
اســت .خدانابــاروران میگوینــد موجــودات
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ایــن دســتگاه الزم اســت بــرای اینکــه صــدای
آن فرســتنده را بشــنویم .ایــن را یکــی از علمــای
بســیار بــه نــام امــروز اعصــاب میگویــد .یعنــی
شــما هیچوقــت نمیتوانیــد نفــی مــا ادا کنیــد.
در مقابــل ایــن فــرض کــه هیچچیــزی
جــز تحــوالت عصبــی نیســت ،بعضــی از
زیستشناســان درجــه اول موضعگیــری
کردنــد .یکــی از آنــان اِکلــز ،زیستشــناس
برنــده جایــزه نوبــل در پزشــکی اســت .او بــه
همــراه پوپــر کتابــی نوشــته بــا عنــوان مغــز و
ذهــن . 6ذهــن همــان بُعــد شــعوری انســان اســت
و مغــز ،مربــوط بــه بُعــد عصبی اســت .ایــن دو،
تــا نصــف کتــاب بــا هــم همــراه هســتند کــه
مغــز روی ذهــن تأثیــر میگــذارد و ذهــن هــم
روی مغــز .از آنجــا بــه بعــد اکلــز جدا میشــود.
او معتقــد اســت تحــوالت زیستشــناختی،
فیزیکــی و شــیمیایی نمیتوانــد یگانگــی شــعور
را توضیــح بدهــد .جملــه او چنیــن اســت« :چون
پاســخهای متریالیســتها نمیتوانــد یگانگــی
تجربهشــده مــا را توضبــح دهــد مــن مجبــورم
کــه یگانگــی روح یــا نفــس را بــه یــک خلقــت
روحــی فــوق طبیعــی نســبت دهــم .بــرای دادن
یــک توضیــح بــه زبــان الهیاتــی میگوییــم هــر

روحــی یــک خلقــت جدیــد الهــی اســت کــه
بــه جنیــن در حــال رشــد در مرحلــهای بیــن
حاملــهشــدن و تولــد افاضــه میشــود».
میبینیــد کــه اختــاف دو طــرف بــر ســر
ایــن فرضهــای متافیزیکــی اســت کــه آیــا
جهــان خالصــه میشــود در چیــزی کــه مــا
بــا حواسمــان درک میکنیــم یــا در چیزهــای
دیگــر هــم هســت .همــه افــراد کــه مدعــی
نیســتند کل حرفهــای فرضیــه تکامــل باطــل
اســت! قضیــه خیلــی جالبــی کــه در دهــه 1980
در آمریــکا اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه کلیســا
اصــرار داشــت کــه وقتــی نظریــه دارویــن را
در کالسهــای دانشــگاه و مــدارس تدریــس
میکننــد حتمــ ًا نظــر کتــاب مقــدس را هــم
راجــع بــه خلقــت خــاص انســان مطــرح
کننــد .قضیــه بــه دادگاه کشــید .فیلســوفی بــه
نــام مایــکل روس ،کــه فیلســوف بیولــوژی
معــروف زمــان ماســت ،در دادگاه بــه نفــع
بیولوژیســتها رای داد .دادگاههــا هــم رای
داد کــه اجبــاری نیســت کــه کتــاب مقــدس
همزمــان بــا متــن نظریــه تکامــل تدریــس شــود.
ولــی آقــای مایــکل روس در ســال  1993تمــام
تکاملگرایــان را حیــرتزده کــرد .ایشــان
در انجمــن آمریکایــی پیشــرفت علــم 7کــه بــا
چنــد هــزار عضــو ،بزرگتریــن انجمــن ملــی
آمریکاســت ،ســخنرانی کــرد و گفــت مــن هنــوز
هــم معتقــد بــه نظریــه تکامــل هســتم ولــی پایــه
و مبنــای تکامــل ،اصــل طبیعتگرایــی 8اســت.
َ َّ َ ُ
ُّ ْ
ْ
ــي ِإل حيات َنــا الدنيــا» و
بــه قــول قــرآنِ « :إن ِه
ُّ ْ
َُْ َ
ً َ ْ َ
يــاة الدنيــا» .تکامــل
ظاهــرا ِمــن الح ِ
« َعلمــون ِ
فقــط همیــن اســت! ســطح زیرینــی وجــود
نــدارد .وقتــی او ایــن ســخنرانی را ایــراد کــرد
تکاملگرایــان برآشــفتند و گفتنــد شــما آبــروی
یــک عمــر مــا را از بیــن بردیــد .گفــت مــن
هنــوز هــم تکاملگــرا هســتم ولــی معتقــدم مــا
طبیعتگرایــی را بــه عنــوان اصــل ،مفــروض
میگیریــم .چیــزی کــه میخواســتم بگویــم
ایــن اســت کــه واقعــا ایــن اصــول نقشــی بســیار
اساســی در طرفــداری از ایــن نظریــه یــا آن
نظریــه داشــتند.
در مقابــل اینهــا ،یــک فیلســوف بنــام انگلیســی
بــه نــام راجــر تریــگ -کــه بــه نظــر مــن در
ایــران در حــق او بســیار ظلم شــده ،چــون افکار
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او بســیار نزدیــک بــه افــکار فلســفی ماســت-
میگویــد« :چــرا نبایــد یــک علــم تبدیلیافتــه
روزی قــادر باشــد وجــود واقعیــات معنــوی را
بپذیــرد .فقــط یــک تصمیــم متافیزیکــی در حــال
حاضــر -کــه چنیــن چیزهایــی نمیتواننــد
وجــود داشــته باشــند -بــر آن اســت کــه ایــن
غیرممکــن اســت .ســوال ایــن اســت کــه آیــا مــا
عالقمنــد بــه سرشــت واقعیــت هســتیم یــا آنچه
بــه اعتبــار یــک روش علمــی کــه ساختهشــده
بــرای تواناییهــای فعلیمــان اســت اهمیــت
میدهیــم؟» یعنــی آیــا بــه تئوریهــای
فعلیمــان عالقمندیــم یــا واقعــا میخواهیــم
واقعیــت را بفهمیــم؟
یــک مشــکل دیگــر کــه در قــرن بیســتم کشــف
شــد ،فلســفه علــم اســت .درســت اســت
کــه کشــف فلســفه علــم منجــر بــه مکاتــب
مختلــف شــد و درســت اســت کــه ایــن
مکاتــب بــا هــم اختــاف نظــر دارنــد ،ولــی
علمــا را بــه محدودیــت علــم و اینکــه علــم
خــودش نمیتوانــد هــر نــوع ادعایــی بکنــد
آگاه کــرد .موضــوع underdetermination
empirical by theories physical of
 dataمطــرح شــد .یعنــی دادههــای تجربــی،
نظریــات را متعیــن و قطعــی نمیکننــد .بــه
همیــن دلیــل هــم هســت کــه در یــک زمــان
مــا میتوانیــم چنــد نظریــه داشــته باشــیم کــه
همــه دادههــای فعلــی را توضیــح میدهنــد.
فــرق ایــن نظریــات در اصــول متافیزیکیشــان
اســت .مث ـ ً
ا همیــن االن مــا دو نظریــه کوانتــوم
داریــم :نظریــه کوانتــوم اســتاندارد کــه معتقــد
اســت شــانس بــر عالــم حاکــم اســت و نظریــه
کوانتــوم بوهمــی ع ّلــی کــه معتقــد اســت در
ســطح زیریــن ،علیــت حاکــم اســت .هــر
دو نظریــه تمــام تجــارب موجــود را توضیــح
میدهنــد و اختــاف نظرهــا فقــط بــر اســاس
پیشفرضهــای متافیزیکــی اســت .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه بعضــی از فیزیکدانــان درجــه
یــک کــه قبــا طرفــدار حاکمیــت شــانس بودنــد
بعــدا برگشــتند بــه نظریههــای ع ّلــی.
بنابرایــن ایــن مفروضــات متافیزیکــی نقــش
خیلــی مهمــی در علــم ایفــا کردهانــد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه جــورج الیــس ،کیهانشــناس
طــراز اول زمــان مــا ،میگویــد« :مــردم بایــد

آگاه باشــند کــه گســترهای از مدلهــا میتواننــد
مشــاهدات را توضیــح دهنــد .مثــ ً
ا مــن
میتوانــم یــک جهــان متقــارن کــروی را کــه
زمیــن در مرکــز آن اســت بســازم .شــما صرفــا
بــر مبنــای مشــاهدات نمیتوانیــد آن را رد
کنیــد .چیــزی کــه میخواهــم روشــن کنــم ایــن
حقیقــت اســت کــه مــا معیارهــای فلســفی را در
گزینــش مدلهایمــان بــه کار میبریــم .بخــش
عمــدهای از کیهانشناســی میکوشــد تــا ایــن
را پنهــان نگــه دارد ».فیزیــک کیهانشناســان
متوجــه نیســتند کــه چقــدر مفروضــات فلســفی
–کــه منظــور او متافیزیکــی اســت -را بــه کار
میبرنــد.
البتــه درســت اســت کــه جریــان رایــج تــا
ایــن ســالهای اخیــر جریانــی بــود کــه صرف ـ ًا
میخواســت تجــارب را توجیــه کنــد و بــه
دنبــال فهــم قضایــا نبــود ،ولــی یــک عــده
قهرمانانــه جنگیدنــد؛ یکــی از آنــان اینشــتین
بــود .او معتقــد بــود کــه اگــر مــا میخواهیــم
فیزیــک را تعبیــر کنیــم بایــد فالســفه هــم
باشــند .ایــن حــرف در آن دوران حــرف
عجیبــی بــود .اینشــتین گفــت بــه مــن میگوینــد
تــو در پرینســتون فســیل شــدهای! امــا ثابــت
کــرد کــه همیــن فســیل شــدن او چقــدر منشــأ
تحــوالت بعــدی شــد .او دربــاره اهمیت فلســفه
نوشــت« :مــن دربــاره اهمیــت و ارزش آمــوزش
روششناســی و همچنیــن تاریــخ و فلســفه علــم
کامــ ً
ا موافقــم .بنابرایــن بــه نظــر مــن امــروز
بســیاری از مــردم و حتــی عالمــان متخصــص
مثــل کســی میماننــد کــه هــزاران درخــت
دیــده اســت ولــی هرگــز جنگلــی را مشــاهده
نکــرده اســت ».یعنــی افــکار پراکنــده دارنــد.
«دانــش تاریــخ و زمینههــای فلســفی علــم ،آن
قســم اســتقالل از تعصبــات نســل را بــه عالِــم
میدهنــد کــه غالــب عالمــان از آنهــا رنــج
میبرنــد .ایــن اســتقالل کــه از بصیرتهــای
فلســفی حاصــل میشــود بــه عقیــده مــن نشــانه
تمایــز بیــن یــک هنرمنــد و متخصــص صــرف و
یــک جوینــده واقعــی حقیقــت اســت».
هرمــان ویــل ،یکــی از ریاضیدانانــی کــه او هــم
ســرنخ ریاضیــات قــرن بیســتم بــود ،میگویــد:
«علــی رغــم اینکــه سیســتمهای فلســفی بــا
هــم فــرق دارنــد مــا نمــی توانیــم آنهــا را کنــار

بگذاریــم ،مگــر اینکــه دانشمــان را بــه یــک
هــرج و مــرج بیمعنــا تبدیــل کنیــم ».ببینیــد
علیرغــم همــه اختالفــات ،چقــدر زیبــا
میگویــد.

تاثیــر جــرم خورشــید بــر محــل واقعــی ســتاره از دیــد ناظــر
روی زمین

نکتــه جالــب ایــن اســت کــه در ایــن ده پانــزده
ســال اخیــر ،و مخصوصــ ًا در پنــج شــش ســال
اخیــر ،بعضــی از ســتارگان درخشــان فیزیــک کــه
ســرنخ یــک نظریــه مهــم هســتند تأکیــد فراوانــی
بــر توجــه بــه فلســفه کردنــد .کارلــو روولــی ،از
بــزرگان و یکــی از ســرنخهای نظریــه گرانــش
کوانتومــی ،هنگامــی کــه از او دعــوت کــرده بودنــد
تــا از اهمیــت فلســفه در فیزیــک بگویــد گفــت:
«ایــن مــرا بــه نکتــه دیگــری میکشــاند .اینکــه
آیــا یــک عالــم بایــد دربــاره فلســفه فکــر کنــد
یــا نــه .امــروزه نوعــی ُمــد اســت کــه فلســفه را
نادیــده بگیرنــد و بگوینــد مــا علــم را داریــم و
بــه فلســفه نیــاز نداریــم .مــن بــه دو دلیــل ایــن
نگــرش را خــام مییابــم .یــک دلیــلاش تاریخــی
اســت .بــه هایزنبــرگ نظــر افکنیــد .هایزنبــرگ
هرگــز بــه مکانیــک کوانتومــی نمیرســید اگــر پــر
از فلســفه نبــود .اینشــتین هرگــز نســبیت را دنبــال
نمیکــرد اگــر دربــاره همــه فالســفه نخوانــده بــود
و مغــزش پــر از فلســفه نبــود .گالیلــه هرگــز کاری
را کــه کــرد انجــام نمــیداد اگــر مغــزش پــر از
افالطــون نبــود .نیوتــن خــودش را یــک فیلســوف

بــه حســاب مــیآورد و شــروع کــرد کــه ایــن را
بــا دکارت بحــث کنــد و ایدههــای فلســفی قــوی
داشــت .منظــورم ایــن اســت کــه تمامــی اقدامــات
در گذشــته توســط افــرادی برداشــته شــد کــه کامــا
آگاه از ســؤاالت متدولوژیــک ،بنیــادی و حتــی
متافیزیکــی بودنــد .مــن فکــر میکنــم کــه در
بســیاری از عالمــان همــکار مــن یــک تنگنظــری
هســت کــه نمیخواهنــد آنچــه را کــه در فلســفه
علــم گفتــه میشــود بیاموزنــد».
تفحصــات فلســفی منجــر بــه مقادیــر زیــادی کار
علمــی شــده .البتــه نکتــهای کــه وجــود دارد ایــن
اســت کــه عــدهای ایــن مفروضــات علمــی را بــه
کار میبرنــد بــدون اینکــه توجــه داشــته باشــند.
یــک مــورخ فیزیکــدان یــک کتــاب تاریــخ فیزیــک
در قــرن بیســتم نوشــت و در آن اشــاره میکنــد
کــه ایــن مفروضــات متافیزیکــی مثــل یــک جریــان
زیرزمینــی در مغــز اینهــا کار میکنــد؛ و حتــی ممکن
اســت خودشــان هــم بــه آن توجه نداشــته باشــند .او
میگویــد« :فیزیکدانــان ســنت ًا خــودداری میکننــد از
اینکــه خــود را تابــع یــک مکتــب خــاص فلســفی
اعــام کننــد ،حتــی اگــر آگاه بــه تعلــق داشــتنِ بــه
آن باشــند .تاثیــر یــک جــو فلســفی خــاص روی کار
علمــی آنهــا ،گرچــه غالبــا اهمیــت قاطعــی در تکون
بعضــی مفاهیــم داشــته باشــد ،معمــوالً نادیــده گرفته
میشــود .ایــن قطعــا درســت اســت کــه مالحظــات
فلســفی در تأثیرگــذاری بــر ذهــن فیزیکدانــان غالبـ ًا
مثــل یــک جریــان زیــر ســطح عمــل میکنــد تــا
یــک خــط راهنمــای خوشتعریــف و واضــح».
کارلــو روولــی در ســخنان خــود از دو گــروه گلــه
میکنــد و میگویــد« :بــه نظــر مــن آن عالمانــی
کــه میگوینــد بــه فلســفه علــم اهمیــت نمیدهنــد
اینطــور نیســت کــه بــه فلســفه اهمیــت ندهنــد،
بلکــه آنهــا خــود یــک فلســفه دارنــد ،آنهــا یــک
فلســفه علــم خــاص را بــه کار میبرنــد ،آنهــا
یــک متدولــوژی بــه کار میبرنــد ،آنهــا مغزشــان
پــر از ایــن ایدههاســت کــه چــه فلســفهای را بــه
کار میبرنــد؛ منتهــا آنهــا آگاه از آن نیســتند و آنهــا
را مفــروض میگیرنــد ،چنانکــه گویــی بدیهــی و
آشــکارند .آنهــا درســت موضعــی خــاص را بــه کار
میبرنــد بــدون اینکــه بداننــد امکانــات دیگــری
هــم هســت کــه ممکــن اســت بهتــر کار کنــد و
ممکــن اســت بــرای آنهــا بهتــر باشــد».
خــذف متافیزیــک کمــک نمیکنــد .هایزنبــرگ
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یــک جملــه قشــنگی دارد کــه میگویــد« :حــذف
متافیزیــک ،بــه جــای فلســفه صریــح ،یــک فلســفه
خــام کنترلنشــده را جایگزیــن میکنــد و بنابرایــن
بهتــر اســت توجــه داشــته باشــند کــه چــه چیــزی را
بــه کار میبرنــد».
حــال بــا توجــه بــه اینهــا مــن میخواهــم شــواهدی
را کــه بــرای احیــای فلســفه و علیالخصــوص
مفروضــات متافیزیکــی و توجــه بــه آنهــا در ایــن
دهههــای اخیــر شــده را ذکــر کنــم .وقتــی بنــده
در دهــه  1960در آمریــکا دانشــجو بــودم مطلقــ ًا
مجلــه فلســفی فیزیــک وجــود نداشــت و مطلقـ ًا در
کالسهــا کلمــه فلســفه ذکــر نمیشــد .حتــی بــه
خاطــر دارم چندســال بعــد از آن ،در کنفرانســی در
امپریــال کالــج لنــدن وقتــی یــک فیلســوف موقــع
بحــث از کیهانشناســی کلمــه خــدا را آورد ،یــک
اســتاد اســتنفورد گفــت اینجــا جلســه فیزیــک اســت
و جــای اســم خــدا نیســت .شــرایط بــه ایــن شــکل
بــود ،امــا بــه کلــی تغییــر کــرد.
امــروزه ،هــم تعــداد زیــادی مجــات در فیزیــک
راه افتــاده کــه بخشــی از مقاالتشــان مربــوط
بــه مبانــی فلســفی فیزیــک اســت ،هــم مجــات
فلســفیای بــه راه افتادهانــد کــه بحثهــای
فیزیکــی میکننــد ،و هــم در دانشــگاههایی مثــل
کمبریــج روی مســائل فلســفه علــم کار میکننــد.
بنابرایــن قضایــا خیلــی فــرق کــرده .ایــن یــک بُعــد
قضیــه اســت .کنفرانسهــای بیشــماری راجــع بــه
شــروع جهــان ،خــدا و غیــره تشــکیل شــده اســت.
کافــی اســت بــه ســایت آکســفورد و کمبریــج نــگاه
کنیــد .چقــدر گروههــا هســتند کــه راجــع بــه ایــن
قضایــا بــه طــور مشــترک کار میکننــد.
چیــزی کــه بایــد عبــرت باشــد بــرای محیــط مــا
ایــن اســت کــه گروههایــی تشــکیل شــده متشــکل
از فیزیکــدان ،ریاضیــدان ،فیلســوف ،اســتاد علــوم
شــناختی ،زیستشــناس ،علــوم کامپیوتــر ،کشــیش
و غیــره کــه کار مشــترک میکننــد .مــن در ســال
 1998در کنفرانســی در برتلــی شــرکت کــردم کــه
گفتنــد  90میلیــون نفــر آن را تماشــا کردنــد .در
آن کنفرانــس فیزیکــدان بــود ،کیهانشــناس بــود،
زیستشــناس بــود ،علــوم شــناختی بــود ،فیلســوف
بــود ،کشــیش بــود و  . ...بــه فاصلــه شــش مــاه
قبــل از آن ،چنــد کارگاه در حوزههــای فیزیــک،
کیهانشناســی ،علــوم شــناختی ،زیستشناســی و
غیــره تشــکیل داده بودنــد .همــه ایــن افــراد بودنــد.

افــکار آن کســی کــه علــوم کامیپوتــر خوانــده بــود
بــرای فیزیکــدان مهــم بــود و بالعکــس .فیلســوف در
بحــث همــه اینهــا وارد میشــد .از همــه مهمتــر
اینکــه در آمریــکا و انگلیــس بعضیهــا شــروع
کردنــد دکتــرای مشــترک بگیرنــد .آقــای کوشــینگ
دکتــرای فیزیــک داشــت ،دکتــرای فلســفه هــم
گرفــت .وقتــی شــما کتــاب فیزیــک او را میخوانیــد
واقعــا از بصیــرت او لــذت میبریــد .یــا حتــی در
آکســفورد دوره لیســانس فیزیــک فلســفه را راه
انداختنــد کــه در دو ســال اول نصــف درسهــا
فیزیــک اســت و نصــف درسهــا فلســفه ،و دو
ســال بعــد هــم مشــترک اســت .کســی کــه از ایــن
رشــته فارغالتحصیــل میتوانســت بــرای دوره
فــوق لیســانس ،فیزیــک یــا فلســفه بخوانــد .در
دانشــکده فیزیــک ،یــک فیلســوف و یــک فیزیکــدان
راجــع بــه نســبیت خــاص درس دادنــد .بعدهــا آن
فیزیکــدان کتــاب خــودش را بــه عنــوان یــادگاری
بــرای مــن فرســتاد و مــن یــک تــرم آن را تدریــس
کــردم .چقــدر آن کتــاب بــا کتابهــای معمولــی
فــرق دارد!
ش فیزیــک و فلســفه کــه تأســیس شــده
چنــد بخ ـ 
را برایتــان میشــمارم .دانشــگاه لنــدن دوره ســه
ســاله لیســانس فیزیــک و فلســفه را تاســیس کــرد.
دانشــگاه آکســفورد دوره چهــار ســاله کارشناســی
فیزیــک و فلســفه دارد ،دانشــگاه یــورک کانــادا دوره
چهــار ســاله کارشناســی فیزیــک و فلســفه داردکــه
متشــکل از  80واحــد فیزیــک و  40واحــد فلســفه
اســت ،دانشــگاه ناتینگهــام انگلیــس یــک دوره
کارشناســی در فلســفه و فیزیــک دارد ،دانشــگاه
منچســتر انگلیــس یــک دوره کارشناســی ارشــد
در فلســفه و فیزیــک دارد ،دانشــگاه کلمبیــا بــا
همــکاری دانشــکدههای فیزیــک و فلســفه ،دوره
فــوق لیســانس مبانــی فلســفی فیزیــک راه انداخــت.
در بیــن دانشــکدههای مهندســی ،دانشــگاه ،MIT
دانشــکه فلســفه را راه انــدازی کــرد .دانشــگاه
 Technology of Institute Californiaکــه از
عظیمتریــن دانشــگاههای مهندســی آمریکاســت،
دانشــکده فلســفه علــم راه انداخــت .یعنــی سیســتم
بــه کلــی متحــول شــده .مــا در دانشــگاه فقــط یــک
گــروه فلســفه علــم داریــم کــه بــرای هــر نــوع
گسترشــی بــا هــزار و یــک مشــکل روبــرو هســتیم
و اص ـ ً
ا متوجــه اهمیــت ایــن قضیــه نیســتند .تنهــا
چیــزی کــه مــی فهمنــد همیــن ابــزار مهندســی

اســت .حتــی اگــر مجبــور نبودنــد علــوم پایــه را
هــم کنــار میگذاشــتند.
االن بســیاری از بــزرگان فیزیــک بــا تأمــل بیشــتری
راجــع بــه نظریــه کوانتــوم بحــث میکننــد و
حتــی بــه متنــی بزرگتــر از فیزیــک رایــج نظــر
میافکننــد .جرجــر الیــس ،از ســتارگان درخشــان
کیهانشناســی معاصــر میگویــد در فیزیــک مــا
بایــد یــک چارچــوب وســیعتر بــه کار ببریــم.
یــک ریاضیــدان و رییــس دانشــکده ریاضــی در
کانــادا میگویــد اصــا چــرا مــا بایــد علــل را بــه
علــل مــادی محــدود کنیــم؟ چــرا وســیعتر نــگاه
نمیکنیــم؟ بــه طــور خالصــه االن یــک چارچــوب
وســیعتر در نظــر میگیرنــد.
کشــور مــا یــک زمانــی مهــد فلســفه بــود .ده بیســت
ســال پیــش مــن در پژوهشــگاه علــوم انســانی ،مجله
فلســفه علــم دانشــکده میشــیگان را آبونمــان شــده
بــودم .رییــس مجلــه بــه مــن نوشــت مــا از ایــران
کــه زمینــه فلســفی بــه آن قدمــت دارد خیلــی زود
انتظــار داشــتیم کــه ایــن مجلــه را آبونمــان شــود .مــا
واقعــ ًا شــأن گذشــته خودمــان را نمیدانیــم .ایــن
دیگــران هســتند کــه بــه مــا میگوینــد ابنســینا
کــه بــود .ایــن دیگــران هســتند کــه کتــاب ابــن
هیثــم را بــه آن زیبایــی در آمریــکا چــاپ میکننــد.
همــه نگاههــا بــه آن طــرف اســت .درســت اســت
ــم ضَ الَّــ ُة
کــه امیرالمومنیــن مــی فرمایــد« :الْعِ ْل ُ
ال ْ ُم ْؤمِــنِ َفخُ ـ ُ
ين»؛ علــم
ـن أَيْـ ِدي ال ْ ُم ْشـ ِركِ َ
ـذو ُه َول َـ ْو مِـ ْ
بــه مفهــوم عــام آن -گمشــده مومــن اســت ،حتــیاز مشــرک بگیریــد .ولــی نــه اینکــه عقــل خودتــان
را تعطیــل کنیــد! عقــل خودتــان را هــم بــه کار
ببریــد .ســعی کنیــد شــما هــم در جریــان رشــد علــم
شــرکت کنیــد.
چــون نگاههــا بــه آن طــرف اســت ،ایــن میــراث
ملــی از بیــن رفتــه اســت .در کنفرانــس آکادمــی
علــوم جهــان اســام در اندونــزی ،هــر شــب یــک
نفــر شــام مــیداد .یــک شــب موقــع شــام یــک
مهنــدس و یــک فیزیکــدان مومــن خداپرســت
مســلمان در دو طــرف مــن نشســته بودنــد .ایــن
دو بــا هــم بحــث میکردنــد .مــن در بحــث آنهــا
وارد شــدم .آن مهنــدس مالزیایــی گفــت بیاییــد مــا
و شــما و ترکیــه و هنــد و پاکســتان بــا هــم یکــی
شــویم و خودمــان ایــن چیزها را بســازیم و موشــک
بفرســتیم .ایــن عقبهــا آدم نیســتند! اینهــا فقــط بــه
آمریــکا نــگاه میکننــد .فــردا شــب جــای دیگــری

مهمــان بودیــم .مــن ســر میــز شــام نشســته بــودم.
یــک کتــاب بــرای مــن هدیــه آورد راجــع بــه اینکــه
عاقبــت آمریــکا بــه کجــا میکشــد ،و یــک کارت
هــم بــه مــن داد کــه دیــدم خــود او ســرنخ خیلــی از
شرکتهاســت .امــا تمــام دغدغــه او ایــن بــود کــه
مــا خودمــان یــک کاری بکنیــم.

فلســفه بــه آدم گســترش فکــر میدهــد و
الزم اســت بــه دانشــکدههای علــوم مــا وارد
شــود .بــرای اینکــه در بحثهــای اساســی کــه
االن در جریــا ن اســت ،مثــل پیدایــش عالــم و
ســاختار اتــم ،جایــی هســت کــه دیگــر مــا از
نظــر تجربــی دسترســی نداریــم .االن در ِســرن
در حــال ســاخت وســیلهای هســتند تــا ذرات بــا
فــان انــرژی را تولیــد کننــد تــا در نهایــت ببیننــد
آیــا بعضــی از پیشبینیهایشــان درســت اســت
یــا نــه .امــا تئوریهــای موجــود مــا االن ذراتــی
بــا انرژیهایــی پیشبینــی میکنــد کــه اگــر بــه
قطــر کشهکشــانمان هــم شــتابدهنده بســازیم
نمیتوانیــم آن انــرژی را تولیــد کنیــم .پــس وقتــی
میخواهیــم راجــع بــه ابتــدای عالــم حــرف بزنیــم
همـهاش حــدس اســت .در ایــن حدســیات ،خیلــی
جاهــا مفروضــات متافیزیکــی وارد کار مــی شــود.
بنابرایــن مفروضــات متافیزیکــی مهــم اســت و حاال
تــازه اهمیــت آن را فهمیدهانــد .علــت اینکــه ایــن
تشــکلها درســت شــده تــا همــه علمــا بــا هــم
بــر ســر میــز بنشــینند ایــن اســت کــه پشــیمان
شــدهاند .خــود بنــده ســی چهــل ســال پیــش
بعضــی از اشــکاالت کوانتــوم را در کالس میگفتــم
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امــا بــه آن هیــچ توجهــی نمیشــد .در ســال 2015
یکــی از بزرگتریــن فیزیکدانــان گفــت ایــن نظریــه
را بایــد کنــار بگذاریــم و ســراغ یــک نظریــه دیگــر
برویــم .علــت ایــن اســت کــه نگاههــا فقــط بــه آن
طــرف اســت.
هــم دانشــکدههای فلســفه بایــد بــه مســائل فلســفی
علــوم برســند کــه بــه رشــد بحثهــای خودشــان
هــم کمــک میکنــد ،و هــم دانشــکدههای علــوم
بایــد بــه ابعــاد مســائل فلســفی توجــه کننــد.
یــک فیلســوف فرانســوی کــه واقعــا حیکــم
بــود و دو ســال پیــش فــوت کــرد یــک حــرف
زیبایــی میزنــد .او میگویــد دلیــل اینکــه مــا
میخواهیــم بدانیــم در فــان ســیارهای کــه چهــار
میلیــون ســال نــوری از مــا دور اســت و هیــچ
وقــت بــه آن دسترســی نداریــم چــه میگــذرد
چیســت؟ چــون میخواهیــم عالــم را بفهمیــم.
علــم در زمــان ابنســینا بــه خاطــر خــود علــم و
فهــم عالــم مهــم بــود .پوانــکاره وقتــی میخواهــد
علــم را توضیــح بدهــد میگویــد آن علمــی بــرای
مــن مهــم اســت کــه اصــا اســتفاده عملــی و پولــی
و تجربــی نداشــته باشــد .یعنــی بخاطــر آن منافــع
نباشــد .االن در مملکــت مــا علــم مفهــوم خــودش
را از دســت داده اســت و تبدیــل بــه یــک دکان
پــول شــده اســت .علــم بایــد بــه آن معنــا برگــردد
و بــه تولیــد برســد .اگــر بــه آن برســد هــم بــه نفــع
فلســفه اســت و هــم بــه نفــع فیزیــک .والســام
علیکــم و رحمــت اهلل و برکاتــه.
پرســش حضــار :شــما فرمودیــد اینشــتین یــک
جــا پوزیتیویســم را کنــار گذاشــت .آیــا آن زمانــی
نبــود کــه آزمایــش  EPRانجــام شــده بــود؟
پاســخ اســتاد :خیــر .آزمایــش  EPRدر دهــه 70
انجــام شــد ،در حالــی کــه اینشــتین بعــد از 1920
پوزیتیویســم را کنــار گذاشــت .بعــد هــم یــک اقرار
دیگــر کــرد .اول فکــر میکردنــد دلیــل اینکــه او
نســبیت خــاص را ســاخته ایــن اســت کــه اتــر
کشــف نشــده .و طبــق نظریــه مــاخ ،اگــر کشــف
نشــود پــس وجــود نــدارد .امــا بعــد خــودش اقــرار
میکنــد چــون فــان نــوع تقــارن موجــود نبــود،
مــن آن را کنــار گذاشــتم.
پرســش حضــار :اینکــه شــما فرمودیــد فیلســوف
بایــد بــرود ســمت فیزیــک و فیزیکــدان بایــد
فلســفه بخوانــد ،حــدش چقــدر اســت؟
پاســخ :اگــر بخواهــد خیلــی خــوب باشــد تــا فوق

لیســانس ،ولــی حداقــل تــا لیســانس .مــن یــک
برنامــه خدمــت مقــام معظــم رهبــری دادم و ایشــان
هــم توصیــه کردنــد امــا ســطوح پایینتــر توجهــی
نکردنــد .واقعــا بــرای مســائل زمــان الزم اســت.
وقتــی هاوکینــگ حرفهــای الحــادی خــود را زد
یکــی از آقایــان مراجــع گفتــه بودنــد بیایــد تــا مــا
بــا زبــان فلســفه مالصــدرا جــواب او را بدهیــم.در
حالــی کــه او اصــا فلســفه را قبــول نــدارد! ولــی
بــر اســاس خــود فیزیــک میتوانیــد او را محکــوم
کنیــد .باطنــا بحــث فلســفی اســت امــا ظاهــرا
فیزیکــی .بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن در
کتــاب خدابــاوری و عالمــان معاصــر غربــی اســتدالل
کــردم کــه جوابهــا را اکثــرا فیزیکدانهــا بــه
او دادنــد و محکــوماش کردنــد .اســتداللهایی
کــه میکننــد ظاهــرش فیزیــک اســت امــا باطنــا
اســتدالل فلســفی اســت.
مــن فصــل آخــر کتــاب تحلیلــی از دیدگاههــا
فلســفی فیزیکدانــان معاصــر را بســیار مفیــد میبینــم.
فصــل آخــر را مــن بــه انگلیســی ترجمــه کــردم
و پژوهشــگاه هــم بــا عنــوان Physics From
 Metaphysics toچــاپ کــرد .وقتــی مــن
ایــن کتــاب را بــه یکــی از فیزیکــدان طــراز اول
آمریکایــی هدیــه دادم ،یــک نامــه زیبایــی نوشــت
کــه ایــن اســتداللی قانعکننــده اســت کــه حتمــا
بایــد بــه ســراغ متافیزیــک بیاینــد.
پرســش حضــار :در صحبتهــای شــما هــم
از مســائل فلســفی بحــث شــد و هــم از مســائل
الهیاتــی .میخواســتم بدانــم نســبت بیــن فلســفه و
الهیــات از منظــر شــما چیســت؟
پاســخ :اینجــا مــا هرچــه فلســفه گفتیــم منظورمــان
باطنــ ًا بحثهــای متافیزیکــی و الهیاتــی بــود.
ابتــدا همــه جــا لغــت فلســفه را بــه کار میبرنــد
ولــی آن جاهایــی کــه محــل دعواســت ،اصــول
عــام اســت .دعواهــا بــر ســر اصــول عــام اســت.
بخشهــای دیگــر در ایــن دعــوا وارد نمیشــوند.
مثـ ً
ا اخــاق هــم بخشــی از فلســفه اســت کــه در
ایــن دعــوا وارد نمیشــود .در ایــن دعــوا مســأله،
مســأله متافیزیــک اســت .امــا افــراد وقتــی وارد
میشــوند اول بایــد بگوییــم فلســفهای داریــم
کــه یــک بخــش آن بــا احــکام عــام وجــود ســر
و کار دارد .یکــی از فیزیکدانــان حــرف زیبایــی
میزنــد .میگویــد نگوییــد دعــوا بیــن مؤمــن و
ملحــد؛ بگوییــد دعــوا بیــن دو متافیزیــک متضــاد.

ببینیــد چقــدر عامیگــری بــر بعضــی علمــا حاکــم
اســت .همــه ایــن طــور نیســتند .جــرج الیــس یــک
ســتاره درخشــان اســت ،بــا خــود هاوکینــگ هــم
کتــاب داشــت.

کهکشان راه شیری

امــا فــرق آنهــا ایــن اســت کــه هاوکینــگ میگویــد
مــن ضــد فلســفه هســتم ،مــن یــک پوزیتیویســتم،
پوزیتیویســت پوپــر .اوالً او متوجــه نیســت خــود
پوزیتیویســت یــک مکتــب فلســفی اســت .ثانیــا متوجــه
نیســت کــه خــود پوپــر اولیــن کســی اســت کــه در
 1934کتابــی ضــد پوزیتیویســم نوشــت .او البتــه در
رشــته خــودش متخصــص اســت امــا نمیدانــد فلســفه
چیســت .و در غــرب خیلــی زیبــا بــه او جــواب دادهانــد.
ســؤال خیلــی عامــی کردنــد .لــوالک لمــا خلقــت
االفــاک .مــا هرچــه پیــش برویــم معلوماتمــان
بیشــتر و بیشــتر میشــود ،هیــچ وقــت هــم نمیتوانیــم
حــرف آخــر بزنیــم .مــن هیــچ وقــت علــم روز را بــا
دیــن تطبیــق نمیدهــم .علــت آن هــم ایــن اســت کــه
علــم روز میتوانــد در مفروضــات متافیزیکــیاش از
مفروضــات متافیزیکــی دیــن بهــره ببــرد -مثــل اینکــه
عالــم هــدف دارد ،علیــت حاکــم اســت و غیــره-
ولــی علــم روز رو بــه پیشــرفت اســت .االن مــا کال

 5درصــد مــاده عالــم را میشناســیم و هنــوز  95آن
را نمیشناســیم؛  70درصــد آن را انــرژی تاریــک نــام
گذاشــتهاند و  25درصــد هــم مــاده تاریــک نــا م گرفتــه.
جنــس هــر تاریکــی را هــم نمیدانیــم .شــما چگونــه

میخواهیــد راجــع بــه کل عالــم صحبــت کنیــد.
آقــای دکتــر ســروش در مکاتبــهای کــه بــا حضــرت
آیــت اهلل ســبحانی داشــت از هفــت آســمان صحبــت
کــرده بــود .کیهانشناســی االن واقعــ ًا ناچیــز اســت
کــه بخواهیــم بــر اســاس آن حــرف کلــی بزنیــم .مــا
فقــط  5درصــد مــاده عالــم را میشناســیم .زمانــی کــه
مــن دبیرســتان میرفتــم آیــت اهلل ســید هبــة الدیــن
شهرســتانی کتابــی نوشــته بودنــد تحــت عنــوان الهیئــة
و االســام کــه پــدر و مــادر مــن از کربــا برایــم آورده
بودنــد .در آن زمــان مــا هشــت ســیاره میشــناختیم.
ســیاره پلوتــو را آن زمــان نمیشــناختند .بعــد بــر
اســاس فیزیــک ســیاره پلوتــو پیشبینــی و کشــف
شــد .در چــاپ بعــدی کتــاب الهیئــة و االســام ایشــان
چیزهــا را بــا نــه ســیاره تطبیــق دادنــد .در ســال 2006
انجمــن بینالمللــی نجــوم گفــت ســیاره پلوتــو جــزو
منظومــه شمســی نیســت .حــاال بایــد چــه گفــت؟ مــن
جوابــم را بــا ایــن حــرف خالصــه میکنــم .باهــکال
یــک فیزیکــدان طــراز اول هــارواردی بــود .شــخصی
راجــع بــه موسســه مطالعــات پیشــرفته پرینســتون
-کــه افــراد درجــه اولــی مثــل گــودل و اینشــتین در
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آن عضــو بودنــد -یــک کتابــی نوشــته کــه در آن
بــا باهــکال مصاحبــه میکننــد .او میگویــد مــا
چطــور میتوانیــم بــر اســاس اطالعــات ناچیــزی
کــه داریــم راجــع به10-39ثانیــه بعــد از خلقــت
صحبــت کنیــم؟ بعــد بــه شــوخی میگویــد البتــه
وقتــی مقالــه مینویســیم ناچاریــم ایــن حرفهــا
را بزنیــم ولــی بــرای خودمــان اشــتباه نشــود کــه
معلوماتمــان محــدود اســت .بــه حرفهــای
آخــر آن علمــای طــراز اولــی کــه ابتــدا بــا آن غــرور
صحبــت میکردنــد نــگاه کنیــد .فاینمــن در آخــر
عمــرش گفــت در فیزیــک ،قطعــی حــاال را قطعــی
صــد ســال آینــده تصــور نکنیــد .آیــر کــه کتــاب
منطــق او تمــام جهــان را پــر کــرده بــود و در آمریــکا
کتــاب درســی بــود در آخــر عمــرش در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه محصــول آن چــه بــود گفــت هیــچ.
بنابرایــن بایــد بــا یــک دیــد بــاز برخــورد کــرد .مــا
روز بــه روز افــق معلوماتمــان وســیعتر میشــود.
فیلســوف فرانســوی اصطــاح قشــنگی بــه کار بــرده.
پردههــا مــدام عقــب مــی رونــد و مــا بیشــتر و
بیشــتر میبینیــم .یــک روز اتــم میدیدیــم ،بعــد
فهمیدیــم خــود اتــم هســته دارد ،بعــد فهمیدیــم
خــود هســته پروتــون و نوتــرون دارد ،بعــد فهمیدیــم
خــود پروتــون و نوتــرون از چیزهــای دیگــر تشــکیل
شــدهاند و غیــره.
پرســش حضــار :بــا توجــه بــه اینکــه فیزیــک و
فلســفه االن تــا ایــن حــد در هــم تنیــده شــدهاند و
نظریــات مختلــف کیهانشناســی یــا فلســفی وجــود
دارد ،در جاهایــی کــه نمیدانیــم ،کــدام را معیــار
قــرار بدهیــم؟
پاســخ :اختــاف نظــری نیســت .تــا آنجایــی
کــه بــه تجربــه دسترســی داریــد تجربــه را کنــار
نمیگذاریــد .ولــی تجــارب در پرتــو مفروضــات
عــام تعبیــر میشــوند .خیلــی تاثیــر دارد کــه اصــا
شــما بــه دنبــال چــه بگردیــد .مولــوی خیلــی زیبــا
میگویــد:
طالب هر چیز ای یار رشید
جز همان چیزی که میجوید
پیشفرضها خیلی مؤثر هستند .ولی
همیشه چیزهای تجربی هست که
روی آنها اتفاق نظر هست.

پرســش حضــار :در فلســفه اســامی بــه
خصــوص در طبیعیــات و اســفار نظریاتــی هســت
در خصــوص زمــان ،مــکان ،جــزء الیتجــزی و
غیــره کــه یــک نظــام فلســفی اســت .از دیــدگاه
شــما بــه عنــوان یــک فیزیکــدان و کســی کــه در
فلســفه هــم تخصــص دارد آیــا آن نظریــات قابــل
دفــاع هســت؟
پاســخ :اوالً اینکــه فقــط آنهــا را در حــوزه درس
بدهنــد اشــتباه اســت .عالمــه طباطبایــی در انتهــای
نهایــة الحکمــة یــک نصیحــت دارد .نصیحت ایشــان
ایــن اســت کــه بــه علــوم طبیعــی جدیــد توجــه
کنیــد .فقــط بــه ســراغ قدیمیهــا نرویــد! بلــه
مفیــد اســت ولــی اگــر فقــط ســراغ آنهــا نرویــد.
بنــده در مجمــع حکمــت اســامی در قــم در
خصــوص مســأله انــرژی یــک ســخنرانی داشــتم.
وقتــی نــگاه کنیــد میبینیــد کــه بعضــی تعبیرهــا
بــه همــان تعابیــری کــه در گذشــته میکردنــد
برمیگــردد .اتفاقــا غنــا میبخشــد .یکــی از
خصویــات خــوب مرحــوم اســتاد مطهــری ایــن
بــود کــه هــم بــه قدیــم نــگاه میکــرد و هــم
بــه جدیــد .بایــد بــه هــر دو توجــه کــرد .همــه
چیــز را همــگان داننــد ،همــگان هنــوز از مــادر
زاییــده نشــدهاند .بایــد بــا دیــد وســیع ،بــا دیــد
ابوریحانــی ،بــا دیــد ابنســینایی بــه مســائل
نگریســت .آنهــا خیلــی دیــد بــازی داشــتند .االن
خیلــی متعصبانــه و کورکورانــه برخــورد میشــود.
پینوشتها:
positive
1.
2. Empiricism
3. String Theory
4. Anthropic principle
5. neuroscience
6. Mind and Brain
7. American Association for the Ad)vancement of Science (AAAS
8. Naturalism
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بســم اللــه الرحمــن الرحیــم .ســام عــرض میکنــم
و حضورتــان را در ایــن دوره (کــه دومیــن دوره اســت)
تبریــک عــرض میکنــم و خوشآمــد میگویــم.
امیــدوارم ایــن دوره هــم مثــل دوره قبــل ،بـرای دوســتانی
کــه شــرکت میکننــد مفیــد باشــد .دوره قبــل دو ماهــه
بــود و ایــن دوره چــون بــا تعطیــات مؤسســه مصــادف
میشــود کوتاهتــر اســت .در واقــع مدرســه تابســتانی
هنــر در ارتبــاط بــا دوره دکتــری حکمــت هنــر دینــی
در نظــر گرفتــه شــده اســت .برنامــه ایــن دوره در خــود
ُ
انجمــن حــدود هشــت -نــه ســال پیــش طراحــی شــد و
از طریــق مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایـران بــه

وزارت علــوم داده شــد ،کــه پذیرفتــه و تصویــب شــد .تــا
آنجــا کــه بنــده خبــر دارم در یــک مرکــز ب ـرای دو ،ســه
دوره دانشــجو پذیرفتهانــد .خــود انجمــن قــرار اســت
بــه زودی در ایــن رشــته تحصیلــی در مقطــع دکتــری
دانشــجو بگیــرد.
امــا محتــوا و لــزوم ایــن دوره دکتــری بــه چــه صــورت
اســت؟ در دانشــگاههای دنیــا رشــتهای بــه اســم
زیباییشناســی و اســتتیک یــا فلســفه هنــر ،فلســفه زیبایی
و ماننــد اینهــا وجــود دارد .تــا آنجــا کــه بنــده خبــر دارم
همهجــا از دیــدگاه غیــر دینــی بــه هنــر نــگاه میشــود.
در ای ـران هــم رشــتههای شــبیه بــه ایــن بــوده و هســت.

ق ـرار اســت در ایــن دوره دکتــری هنــر ادیــان مختلــف و
همیــن طــور هنــر جهــان اســام (هنــر اســامی) مــورد
توجــه قـرار گیــرد .البتــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دوره در
ایــران برگــزار میشــود ،نصــف کل دروس مربــوط بــه
هنــر جهــان اســام اســت و نصــف دیگــر مربــوط بــه
هنــر ســایر ادیــان؛ مثــل هنــر مســیحیت ،هنــر بودایــی،
هنــر هندویــی و هنــر قبــل از اســام .همچنیــن نیمــی
از دروس مربــوط بــه هنــر جهــان اســام ،بــه هنــر ایـران
و نیمــه دیگــر بــه هنــر ســرزمینهای اســامی دیگــر
مربــوط میشــود.
صحبــت بــر ســر ایــن اســت کــه تمــام تمدنهــای
گذشــته ،بــه جــز تمــدن دنیــای معاصــر کــه در آن زندگــی
میکنیــم تمدنهــای دینــی بودنــد .در شــرق و غــرب
عالــم و در ایـران قبــل از اســام ،اروپــا ،دوره مســیحیت،
قــرون وســطی تــا اوایــل رنســانس (همــه تمدنهــای
دینــی داشــتند) .ایــن تمدنهــا در زمینههــای مختلــف،
هنرهــای عریــض و طویلــی داشــتند و دیدگاهــی متفاوت
بــا امــروز داشــتند .دیــدگاه امــروزی و جدیــد غیــر
دینــی بــه همــان صــورت کــه در دانشــگاههای غــرب
ســاخته و پرداختــه شــده ،در دانشــگاههای ایـران و ســایر
کشــورهای دنیــا تدریــس میشــود .صحبــت ایــن اســت
کــه مــا چگونــه میتوانیــم هنــر خــود و دیگــر تمدنهــا
ً
را بشناســیم؟ مثــا مــا بــا چــه دیــدی بــه نگارگــری ایرانی
یــا همــان مینیاتــور نــگاه کنیــم و چطــور آن را ارزیابــی
کنیــم؟ چطــور آن را بفهمیــم؟ یــا تذهیــب و نمایشهــای
خــاص ایرانــی ماننــد تعزیــه و موســیقی ســنتی ایرانــی و
ماننــد اینهــا را چطــور بفهمیــم؟
ً
قطعــا نــگاه کســانی کــه آن مینیاتورهــا را طراحــی کردنــد
بــا نــگاه امــروزی متفــاوت بــود و همچنیــن دنیایــی
کــه در آن زندگــی میکردنــد بــا دنیــای امــروز بســیار
متفــاوت بــود .آنهــا جــور دیگــری فکــر میکردنــد و
هــدف دیگــری در ســر داشــتند .کوشــش بــر ســر ایــن
اســت کــه بتــوان بــه آن دیــدگاه نزدیــک شــد و بــه رمــز و
راز هنرهــای ســنتی در جهــان اســام و بیــرون از جهــان
اســام پــی بــرد.
ایــن دوره در مدرســه تابســتانی ســال  ،1396ادامــه
مدرســه تابســتانی ســال  1395اســت .بــا ایــن تفــاوت
کــه عــاوه بــر طــول دوره کــه گفتــه شــد ،درسهــای
ســال قبــل روی زمینــه نظــری الزم ب ـرای نزدیــک شــدن
بــه موضــوع هنــر بــود .درسهــا شــامل حکمــت،
فلســفه ،افالطــون و ارســطو بــود کــه بیشــتر جنبــه نظــری
ً
داشــت و حکمــی بــود امــا مســتقیما بــه موضــوع هنــر
نزدیــک نمیشــد .دروس امســال یــک قــدم بــه موضــوع

ً
هنــر نزدیــک تــر میشــوند .مثــا در ایــن دوره درســی
بــه نــام صنعــت مقــدس هســت؛ البتــه صنعــت نــه بــه
معنــی  industryکــه امــروزه تلقــی میشــود ،بلکــه بــه
معنــی صنایــع و پیشـهها ،در مقابــل صنایــع کارخانـهای
جدیــد .آییــن فتــوت و انجمنهــای صنفــی پیشــهها و
هنرهــا درس دیگــری اســت کــه در ایــن دوره خواهیــم
داشــت .در گذشــته هنرهــا و اصنــاف از هــم جــدا نبودنــد
و همــه پیشــهها زیــر مجموعــهای از تعریــف هنــر
بودنــد .درسهــای دیگــری کــه در بــاب بحــث زیبایــی
و هنــر در ایــن دوره داریــم ،توســط آقــای دکتــر اعوانــی
و آقــای دکتــر دینانــی تدریــس خواهنــد شــد .بنابرایــن
کالسهــای امســال یــک قــدم بــه موضــوع زیبایــی و
هنــر نزدیکتــر میشــوند .در ایــن کالس میخواهیــم
ً
صرفــا بــه جــای بحثهــای نظــری و سـراغ متــون رفتــن،
در مــورد واقعیــت هنــر در گذشــته و وضعیــت امــروز
آمــوزش آن در دانشــگاه بــا هــم بحــث کنیــم .بنابرایــن
کالس ممکــن اســت شــکل کارگاهــی و گفتگــوی دو
ســویه داشــته باشــد .بــه ســؤاالتی کــه چــه از طــرف
بنــده و چــه از طــرف شــما پرســیده شــود ،جــواب داده
خواهــد شــد.

ســؤال مهمــی در روز آزمــون مطــرح شــد« :آیــا هنــر
رایــج امــروز ،اســتمرار هنــر دینــی اســت؟» بــه طــور
مثــال آیــا رشــتههایی مثــل نقاشــی ،گرافیــک و معمــاری
کــه امــروزه در دانشــگاههای ایــران تدریــس میشــوند،
شــکل اســتمرار طبیعــی هنــر گذشــته مــا اســت یــا اینکــه
ً
کامــا چیــز دیگــری اســت؟ ســؤال مهــم دیگــری کــه
فکــر کــردن بــه آن میتوانــد راهگشــا و روشــنگر ابعــادی
از هنــر باشــد« :آیــا هنــر مدرنیســتی میتوانــد تمثیلــی
باشــد؟» در بیــن کســانی کــه در دوران معاصــر بــا
دیــدگاه متفاوتــی از گذشــته نقاشــی میکشــند ،عــدهای
صحبــت از تمثیــل میکننــد و مدعــی دیــدگاه تمثیلــی
یــا وجــود تمثیــل در آثارشــان هســتند .ایــن موضــوع
تــا چــه حــد میتوانــد واقعیــت داشــته باشــد و صــادق
باشــد؟
ســؤال دیگــری کــه در آزمــون بــود" :آمــوزش رایــج هنــر
در دانشــگاههای ایــران را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟"
یعنــی ایــن آمــوزش راه بــه کجــا میبــرد؟
حضار :این آموزش به جایی نمیرسد.
آقای دکتر فرزانیار :چرا به جایی نمیرسد؟
حضــار :اگــر قـرار بــود بــه جایــی برســد ،در ایــن چهــل
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ســال میرســید.
آقــای دکتــر فرزانیــار :پاســخ خوبــی اســت ،امــا
مــن و شــما کــه بــه نظــر در عقیــده همســو هســتیم چــه
پاســخی بــه کســانی بدهیــم کــه میگوینــد ایــن آمــوزش
بــه جــای خوبــی رســیده اســت و مــا بایــد قــدر آن را
بدانی��م؟
حضــار :مــا هنرهایــی داریــم کــه بررســی آنهــا در قالــب
نظریــات آن اف ـراد مثــل ایــن اســت کــه چیــزی را از آن
بیــرون بکشــیم و در قالــب چیــز دیگــری بررســی کنیــم.
در ایــن صــورت جــواب نمیدهــد .چیــزی را کــه مــا
هنــر مینامیــم ،آنهــا هنــر نمینامنــد.
آقای دکتر فرزانیار :میتوانید مثال بزنید؟
حضــار :مثــل نگارگــری کــه خودتــان مثــال زدیــد،
صنعــت فــرش یــا همــان هنــر قالــی و خوشنویســی1و
غیــره.
آقــای دکتــر فرزانیــار :آمــوزش هنــر و
ً
تعریــف هنــر و اصــا نــگاه بــه موضــوع هنــر
بــا دیــدگاه غیــر ایرانــی و غیــر خــودی بــه اینجا
وارد شــده اســت .حــدود هشــتاد ســال پیــش
دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران
تأســیس شــد .طراحــی ایــن ســاختمانها بــه
عهــده یــک فرانســوی بــه نــام آنــدره گــدار،
مســئول اداره کل باســتان شناســی در ایــران،
بــود .او هــم ســاختمانهای دانشــگاه تهـران را
طراحــی کــرد و هــم ســاختمان مــوزه ایـران باســتان -ایــن
ســاختمان امــروزه بــه مــوزه ملــی یــا مــوزه اســامی
معــروف اســت -و بعــد از آن ،برنامــه آمــوزش معمــاری
را در دانشــگاه تهـران ریخــت و بــه تبــع آن ،کــم کــم ایــن
برنامــه در جاهــای دیگــر مثــل دانشــگاه ملــی ایــران،
دانشــگاه علــم و صنعــت ،دانشــگاههای دولتــی و بعــد
از آن بــه مــرور بــه دانشــگاه آزاد و مؤسســات آزاد و غیــر
انتفاعــی بــا همــان الگویــی کــه در دانشــکده هنرهــای
زیبــای دانشــگاه ته ـران برنامهریــزی شــده بــود کشــیده
شــد.
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در ایــن برنامــه بــه موضــوع معمــاری بــه گون ـهای نــگاه
شــد کــه انــگار نــه انــگار خــود ایــن کشــور ســابقه
معمــاری چنــد ه ـزار ســاله دارد و دســت کــم معمــاری
ً
ایــن هــزار و چهارصــد ســال اخیــر ،کامــا در دســت
هســت و نمونههــای بســیار زیــادی از آن وجــود دارد.
ً
از ســویی اصــا از اســتادکاران قدیمــی معمــاری کــه

هنــوز کار میکردنــد دعــوت نشــد .فقــط از دو گــروه
دعــوت شــد کــه بــرای تدریــس بیاینــد :یــا مدرســان
غربــی و یــا معمــاران و آرشــیتکتهای ایرانــی کــه در
خــارج تحصیــل کــرده بودنــد .موضوعاتــی کــه مــورد
توجــه بــود شــامل معمــاری کالســیک غربــی از یــک
طــرف و معمــاری مــدرن از طــرف دیگــر ،سرســتونهای
دورههــای مختلــف یونــان و رم ،ســنتوریها ،ســکها
و ماننــد اینهــا بــود کــه دانشــجو موظــف بــود بــرای
آشــنایی و یــاد گرفتــن ،آنهــا را بــا دقــت ترســیم کنــد.
مســلم اســت وقتــی کســی چیــزی را یــاد میگیــرد،
آمادگــی دارد بعــد از فراغــت از تحصیــل در همــان زمینــه
کار کنــد .در حالیکــه مــا یــک معمــاری ســاخته و
پرداختــه بســیار ارزشــمند داشــتیم و نمونههــای آن هنــوز
نیــز موجــود هســت و در آن موقــع بــه صــورت نصفــه
و نیمــه در نقــاط مختلفــی از ایــران اجــرا میشــد .امــا
همــه اینهــا نادیــده گرفتــه شــد و یــک برنامــه
ً
کامــا غربــی همــراه بــا اصطالحــاتاش بــه
اینجــا آمــد .انــگار نــه انــگار کــه مــا خودمــان
هــم معمــاری ،آمــوزش ،اصطالحــات و
فرهنــگ معمــاری داشــتیم .غربیهــا بــا چنــد
اصطــاح مثــل  section ،planو elevation
و ماننــد اینهــا ،اعــام کردنــد کــه بایــد بــا دیــد
دیگــری بــه معمــاری نــگاه شــود .نتیجــه ایــن
برنامــه چیــزی نبــود جــز پــرورش دو -ســه
ً
نســل از کســانی کــه قــرار بــود بعــدا در کار معمــاری
در ایــران وارد شــوند و از طــرف دیگــر شــهر تهــران و
قس��مت هــای توســعهیافته دیگــر شــهرها کــه مــا امــروزه
بــا معماریشــان آشــنا هســتیم و برخــورد داریــم و
میبینیــم.

بحــث ســر ایــن اســت کــه چــه بایــد کــرد؟ االن بــه
روایتــی حــدود هــزار دانشــکده معمــاری در نقــاط
مختلــف ای ـران شــامل شــهرهای بــزرگ ،شهرســتانها و
گاهــی روســتاهای بــزرگ وجــود دارد کــه در تمامــی آنهــا
ً
بــا اســتثناء بــا روشهــای غربــی و بــا دیــدگاه کامــا
متفــاوت از فرهنــگ ایرانــی و معمــاری ایرانــی تدریــس
ً
میشــود .در بیــن ایــن هــزار مرکــز ،دقیقــا یــک مرکــز
آمــوزش معمــاری ایرانــی وجــود نــدارد .در حالیکــه مــا
میتوانســتیم دوره مهندســی معمــاری ایرانــی در مقطــع
کارشناســی و کارشناســی ارشــد و باالتــر داشــته باشــیم.
بــه طوریکــه اگــر قـرار اســت از بعضــی مصالــح جدیــد

مثــل ســیمان اســتفاده شــود و یــا اگــر قــرار اســت بــه
دلیــل مقاومــت در برابــر زلزلــه و نیروهــای افقــی ،ســازه
ســاختمان بتنــی باشــد یــا اســکلت فلــزی باشــد ،کیفیت
فضــا و هندســه اضــاع فضایــی و همنشــینی فضاهــا
همــان معمــاری آشــنای خودمــان و همــان فضــای کیفــی
باشــد .در واقــع ایــن معمــاری ب ـرای مردمــی کــه کــم و
بیــش بــا آن فرهنــگ غربــی زندگــی میکننــد هماهنــگ
باشــد ،امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد.
همیــن بحثــی کــه در مــورد آمــوزش معمــاری میکنیــم
در مــورد دیگــر هنرهــا مثــل نگارگــری و نقاشــی و
دیگــر هنرهــا هــم میتوانیــم بگوییــم .وضــع آمــوزش
موســیقی ،حتــی قبــل از انقــاب ،بــه طــور اســتثنایی
فــرق میکــرد .یعنــی اگــر ســازهای غربــی مثــل ویولــن
و پیانــو مطابــق هنجارهــای موســیقی غربــی در ایــران
تدریــس میشــد ،موســیقی ســنتی هــم در دانشــگاه
تهـران و شــاید یکــی دو مرکــز دیگــر آمــوزش
داده میشــد .در ایــن مرکــز در کنــار آمــوزش
موســیقی غربــی ،آمــوزش موســیقی ســنتی
ایرانــی هــم بــود .آن موقــع اســاتید نمرهیکــی
ً
بودنــد کــه دیــدگاه کامــا ســنتی داشــتند،
آموزش ســنتی داشــتند و درک موســیقی ســنتی
داشــتند .عــدهای از دانشــجویان پــرورده شــده
بــه روش آن اســاتید ،امــروز نیــز هســتند .ایــن
مســئله در مــورد معمــاری و دیگــر هنرهــا هــم
میتوانســت اتفــاق بیفتــد .کــه جــای آن خالــی حــس
میشــود .اینکــه بــه چــه صــورت میشــود ایــن مســئله
را حــل کــرد ،بــه عهــده خیلیهــا اســت ،از جملــه خــود
شــما کــه دســت انــدر کار هنــر هســتید.
ســؤال دیگــر ایــن بــود کــه آیــا هنــر مدرنیســتی میتوانــد
تمثیلــی باشــد؟ تمثیــل یعنــی چــه؟ هنــر مــدرن تمثیلــی
بــه چــه معنــی اســت؟ نحــوه پاســخ بــه ایــن صــورت
اســت کــه یــک ســؤال دیگــر را الزم میدانــد .آیــا مــا
ً
اصــا در دوره کنونــی میتوانیــم هنــر ســنتی داشــته
باشــیم؟ پاســخ ایــن اســت کــه بلــه ،میتوانیــم در ایــن
دوره نیــز هنــر ســنتی داشــته باشــیم .هیــچ امتناعــی
وجــود نــدارد .در بحــث هنــر ســنتی و هنــر مــدرن و
ً
اصــا بــه طــور کلــی بحــث مدرنیــزم کــه بحــث عامتــر
و شــاملتری نســبت بــه بحــث هنــر ســنتی در مقابــل
هنــر مــدرن هســت ،بحــث ایــن هســت کــه بایــد بیــن
دو واژه مــدرن و معاصــر تفــاوت قائــل شــد و بــه معنــی
آن توجــه کــرد .مــدرن و  modernisticاز یــک طــرف
و  contemporaryیــا معاصــر از طــرف دیگــر .بــرای
اینکــه بــه موضــوع نزدیــک شــویم بــه ایــن ســوال توجــه

کنیــد .آیــا میتوانیــم هنــری داشــته باشــیم کــه ســنتی
مــدرن باشــد؟ آن چیــزی کــه خیلــی اوقــات میشــنویم.
حضار :معنی واژه مدرن چیست؟ نو؟
آقــای دکتــر فرزانیــار :بلــه ،یکــی از معانـیاش
این اســت.
حضــار :ایــن تعبیــر دقیقــ ًا در تقابــل بــا ســنت
اســت .زیــرا ســنت بــه چیــز فرســوده و ناکارآمــد
گفتــه میشــود .در واقــع ســنت ،زمانمنــد اســت
و زمــان آن ســپری شــده و بــه درد جهــان امــروز
نمیخــورد .بــه ایــن عنــوان هنــر مــدرن را بعنــوان
چیــزی کــه مبتنــی بــر فلســفه امــکان مــدرن اســت
تعریــف میکننــد .بــا ایــن تفاســیر ،هنــر ســنتی و
مــدرن بــا هــم تناقــض دارنــد و اجتمــاع نقیضیــن
میشــود .مــا بایــد بــا شــناخت مفــوم ســنت بــر
مبنــای واقعیتهــای عصــر خودمــان هنــر ســنتی
را بازخوانــی کنیــم.
آقــای دکتــر فرزانیــار :ایشــان
بخشــی از مطلــب را گفتنــد .بــرای اینکــه
بدانیــم هنــر مدرنیســتی یعنــی چــه ،بایــد
بدانیــم مدرنیســم یعنــی چــه و از چــه
زمانــی شــروع میشــود؟ مدرنیســم
بعــد از دوره رنســانس شــروع میشــود.
حــال رنســانس یعنــی چــه؟ یعنــی
تولــد دوبــاره یونــان و روم (Greece
و )Roman؛ البتــه آن بخــش غیــر الهــی و غیــر
معنــوی فلســفه یونــان و ارزشهــای یونانــی ،مثــل
انســانمداری و دیدگاهــی کــه عالــم را – و انســان
هــم جزئــی از ایــن عالــم اســت -جــدا از خداونــد
و بریــده از او میبینــد و مبــدأ متعالــی ،آگاه ،قــادر
و خیــر بــرای هســتی قائــل نیســت .اینهــا بــه مرور
بعــد از رنســانس شــروع شــد .انســانمداری و
شــکاکیت عمـ ً
ا بــا شــعار پیشــرفت ،کــه در واقــع
شــعار اصلــی تمــدن مدرنیســتی غربــی اســت
و امــروزه کــم و بیــش بــه هــر جــای دیگــری
کشــیده شــده ،آغــاز شــد و همچنــان بــا شــدت
بیشــتری جلــو مــیرود .ایــن رونســانس و دوره
مدرنیســتی اســت.
وقتــی گفتــه میشــود «مدرنیــزم» ism ،در انتهــای
کلمــه ،از یــک دیــدگاه حکایــت میکنــد و مثــل
یــک فلســفه اســت .ایــن مربــوط بــه همــان
دیــدگاه اســت کــه نســبت بــه قبــل از رنســانس،
بازنگــری میکنــد و تعریــف دیگــری از هســتی و
انســان ارائــه میدهــد و بــه جــای اینکــه انســان
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را آن طــور کــه در اســام مطــرح اســت خلیفــه و
جانشــین خداونــد بدانــد ،در اومانیــزم یــا دیــدگاه
انســانمحوری او را جایگزیــن خداونــد میکنــد.
ایــن هنــر مدرنیســتی هــم بیــان همــان دیــدگاه در
زمینــه هنــر اســت .البتــه ایــن امــر بــه مــرور اتفــاق
میافتــد و در حــال حاضــر در اوج خــودش
اســت.
بــا ایــن مقدمــه ،نمیتوانیــم هنــر ســنتی مــدرن
داشــته باشــیم .بــه ایــن دلیــل کــه الهیــات و
هستیشناســی متفاوتــی دارنــد .هنــر ســنتی و
مــدرن میتواننــد بــا هــم جمــع شــوند و بــه
گونـهای بــا هــم بــه صلــح و آشــتی برســند؟ خیــر،
امــکان نــدارد .بنابرایــن نمیتوانیــم هنــر ســنتی
مــدرن داشــته باشــیم .امــا چیــزی نزدیــک بــه ایــن
اصطــاح کــه میتوانــد واقعیــت پیــدا کنــد ،هنــر
ســنتی بــرای دوره معاصــر اســت .در دوره معاصــر
بــا اینکــه میتوانیــم بگوییــم ایــن دوره یــک
دوره ســنتی نیســت و دوره پســا ســنتی و post
 modernاســت ،امــا هنــر ســنتی میتوانــد باشــد؛
و اگــر باشــد دیگــر هنــر ســنتی مــدرن نمیشــود،
بلکــه هنــر ســنتی معاصــر میشــود .هنــر ســنتی
در طــی تاریــخ همــه تمدنهــای دینــی گذشــته
تطــور داشــته اســت .مثـ ً
ا بــه معمــاری ،نگارگــری
و یــا نقاشــی نــگاه کنیــد .ایــن طــور نیســت کــه
از یــک جــا شــروع شــود و دائــم همــان حــرف
را در همــه زمینههــا تکــرار کنــد! گرچــه دیــدگاه
فلســفی همیشــه یکــی و ثابــت بــوده امــا تطــور
داشــته اســت .هــم نگارگــری ،هــم معمــاری ،هــم
موســیقی ،خوشنویســی و هــم دیگــر هنرهــا تطــور
داشــتهاند .متناســب بــا نیازهــا از یــک طــرف و
وارد شــدن امکانــات جدیــد ،هنرهــای ســنتی در
طــی تاریــخ تطــور پیــدا میکردنــد .ایــن تطــور
میتوانســت در دوره جدیــد هــم اتفــاق بیافتــد
ولــی قطــع شــد.
میخواهیــم ببینیــم منظــور از مدرنیــزم ،پُســت
مدرنیزم و ســنتی چیســت؟ دوره ســنتی چــه زمانی
بــود و دوره مــدرن چیســت؟ آیــا مــدرن فقــط بــه
معنــی نــو و تــازه اســت؟ البتــه در دیکشــنریها،
یکــی از معانــی مــدرن ،نــو و تــازه اســت .امــا
وقتــی مدرنیســتی یــا مدرنیســتیک یــا مدرنیــزم
و ماننــد اینهــا بــه کار م ـیرود دیگــر منظــور مــا
«تــازه» نســیت .تازگــی در فرهنــگ و هنــر مــا
همیشــه وجــود داشــت و بــه روز  -بــه معنــی

اصیــل کلمــه بــه روز شــدن -میشــد.
اگــر بــه قدیمیتریــن بناهــا نــگاه کنیــد ،معمــاری
قــرن اول و دوم بعــد از اســام بــا دوره صفــوی
چــه تفاوتهایــی میکنــد؟ و بعــد بــا دوره
قاجــار چــه تفاوتهایــی میکنــد؟ از نظــر
صــورت ،دائــم در حــال تطــور یــا تکامــل بــود،
امــا حقیقــت و فضــای کیفــیای کــه بــه وجــود
مــیآورد و اظهــار میکــرد ،یگانــه و یکــی بــود.
همــان احساســی کــه در مســجد فهــرج یــزد
داریــم ،در مســجد شــاه اصفهــان نیــز احســاس
میشــود .همــان حســی را کــه از حضــور در
مســاجد اســام بــه انســان دســت میدهــد ،در
خانههــای کاشــان نیــز همــان کیفیــت فضایــی را
احســاس میکنــد.
بنابرایــن تطــور در صــورت ،ظاهــر ،تغییــر مصالــح
و بیــان بــود امــا دیــدگاه و اصــول هنــری ،همچنان
واحــد بــود .اصــول هنــری هــم کــه منبعــث از
آن دیــدگاه دینــی و ســنتی بــود حفــظ میشــد.
بنابرایــن بایــد نتیجــه گرفــت کــه در دوره مدرنیزم
دیــدگاه انســان بــه خــود و هســتی کامـ ً
ا متفــاوت
از دیــدگاه دوره ســنتی میشــود .هنــر هــم بــه
مــرور شــکل دیگــری پیــدا میکنــد کــه امــروزه
میبینیــم .آن چیــزی کــه االن در دانشــگاههای
مــا ماننــد تمــام دانشــگاههای دنیــا تدریــس
میشــود ،بــا ایــن دیــدگاه کام ـ ً
ا متفــاوت اســت.
شــاید خیلیهــا نداننــد و یــا دقــت نداشــته
باشــند کــه ایــن امــر اتفــاق افتــاده اســت و کامـ ً
ا
خوشبینانــه یــا ســادهانگارانه تصــور کننــد کــه
مــا در هــر قرنــی در گذشــته یــک هنــری داشــتیم
و امــروز هــم ایــن هنــر ماســت؛ بطــوری کــه
اگــر نیــاکان مــا -کــه آن هنــر را داشــتند -امــروز
بودنــد ،از همیــن راه میرفتنــد .در حالیکــه
ایــن فــرض بــا حقیقــت همخوانــی نــدارد .اگــر
هنرمنــدان قدیمــی بــا همــان دیــدگاه بودنــد ،امروز
بــا وســایل جدیــد و نــه بــا هــر وســیله جدیــد،
بلکــه از وســایل و مصالــح ،چیــزی را کــه الزم
داشــتند و بــا دیــدگاه و نیتشــان هماهنــگ بــود
آگاهانــه انتخــاب میکردنــد .همــان دیــدگاه و
نیــت و همــان صحبــت را میکردنــد کــه همیشــه
مــا داشــتیم و داریــم.
حضــار :یعنــی اگــر آن اتفاقهایــی کــه در غــرب
افتــاد نمیافتــاد مــا االن اینطــور نمیشــدیم؟
آقــای دکتــر فرزانیــار :بلــه .اگــر و فقــط اگــر.

ایــن فــرض االن هــم محــال و ممتنــع نیســت .االن
هــم میتوانــد باشــد و حتــی اگــر بــه صــورت
جامعــه و اجتمــاع ایــن اتفــاق نیافتــد ،بــه صــورت
فــردی میتوانــد اتفــاق بیافتــد .کســی در کارگاه
خــودش بکوشــد نقاش ـیهایی کــه میکشــد یــک
دیــدگاه معنــوی داشــته باشــد .دیــدگاه معنــوی یــا
ســنتی دیدگاهــی اســت کــه اوالً بــر مبــدأ متعالــی
هســتی اعتقــاد دارد؛ دوم اینکــه بــه مراتــب متعــدد
وجــود قائــل اســت .یعنــی عالــم را فقــط عالــم
محســوس و عالمــی کــه بــا چشــم دیــده میشــود
محــدود نمیکنــد .دســت کــم بــه دو عالــم غیــب
و شــهادت قایــل اســت .شــهادت بــه معنــی آن
عالمــی اســت کــه انســان میتوانــد آن را شــاهد
باشــد؛ عالمــی کــه مشــهود و محســوس اســت.
عالــم شــهادت در مقابــل عالــم غیــب اســت.

تمــام تمدنهــای دینــی بــه ایــن دو عالــم و البتــه
عوالــم میانــی مثــل عالــم ملکــوت معتقــد بودنــد و
ایــن را بــه صورتــی در هنــر خــود ظاهــر کردنــد.
همچنیــن اعتقــاد بــه جهــان پــس از مــرگ کــه
معــاد و اعتقــاد بــه خلــود نفــس -یعنــی نفــس
انســان بعــد از مــرگ جســمانیاش همچنــان بقــا
دارد -هــم وجــود داشــت .ایــن یــک دیــدگاه
دینــی اســت کــه اجــزاء هســتی شــعور دارنــد.
ــن ال
ــن َش ْ
ــيءٍ إ ِ َّل يُ َســبّ ِ ُح ب ِ َح ْمــ ِده ِ َو ل ِك ْ
« َو إ ِنْ م ِ ْ
يح ُه ْم» هیــچ جزئــی از ایــن عالــم
تَ ْف َق ُهــونَ ت َْســب ِ َ
نیســت کــه تســبیح خداونــد را نگویــد .بنابرایــن
صاحــب شــعور اســت و حتــی کالم دارد و نطــق
َ
میکنــد « .أَن ْ َط َقنَــا َّ
ــي ءٍ»؛
الل الَّــذي أن ْ َطــقَ ُک َّل َش ْ
کافــران میگوینــد همــان کســی کــه بــه هــر
جــزء از هســتی زبــان داده ،بــه مــا هــم زبــان
داده اســت .ایــن یــک دیــدگاه انیمیســتیک اســت
کــه ادیــان و شــمنها بــه آن معتقــد هســتند .در
مثنــوی آمــده کــه اجــزاء هســتی میگوینــد« :مــا
ســمیعیم و بصیریــم و هوشــیم /بــا شــما نامحرمــان
مــا خاموشــیم»
امــا گفتگــوی اجــزاء هســتی بــرای اولیــاء خداونــد
و انبیــاء قابــل درک بــود .خداونــد ایــن عالــم را
نیافریــده کــه کنار بنشــیند و ایــن عالم مثل ســاعتی
کــه کــوک شــده باشــد کار کنــد .فیــض خداونــد

ـو فِى َشــأن »؛ هــر روز و
دائ�مـ اس��تُ « .ک ُّل یَــوم ُهـ َ
هــر ســاعت و هــر لحظــه خداونــد در حــال تدبیــر
ایــن عالــم اســت ،بــه طــوری کــه اگــر لحظ ـهای
عنایــت خداونــد بــه عالــم نباشــد ایــن عالــم کــن
فیکــون میشــود .ایــن دیدگاهــی توحیــدی و
دینــی و در مقابــل پسترنســانس اســت .دوره
پسترنســانس بــه دوره بــه اصطــاح روشــنگری
معــروف اســت کــه تــا االن هــم ادامــه دارد و دوره
مدرنیــزم اســت .و در واقــع شــاخههای دیگــر
مثــل پسـتمدرن و امثــال اینهــا هــم اگــر تفاوتــی
بــا مدرنیــزم داشــته باشــد ،در جزئیــات اســت و در
بدنــه اصلــی ،شــاخهای از مدرنیــزم اســت .بعضــی
بــا خوشبینــی خاصــی بــه پســت مــدرن نــگاه
میکننــد و میگوینــد بشــر باالخــره راهــش را
پیــدا میکنــد .بشــر فقــط بــا عنایــت بــه پیــام
انبیــاء میتوانــد راهــش را پیــدا کنــد و اگــر فقــط
بــا تکیــه بــر خــودش باشــد ،امیــد چندانــی بــرای
یافتــن راه نیســت.
ایــن دیــدگاه ســنتی یــا دینــی در مقابــل دیــدگاه
مدرنیســتی اســت و بازتــاب همیــن را در
هنــر ،موســیقی ،نگارگــری ،معمــاری و فضــای
ســاختمانها هــم میبینیــم .در واقــع همهجــا
یــک رابطــه دو ســویه بیــن هنــر و ادیــان وجــود
داشــته اســت .هنــر از ســویی منبعــث از مبانــی
پیــام ادیــان در شــکلگیری خــودش اســت ،و در
مرحلــه بعــد -یعنــی پــس از شــکلگیری -بیــان
حقایــق باطنــی ادیــان بــه زبانــی اســت کــه هــر
هنــری دارد .اگــر شــعر اســت بــا کلمــات ،اگــر
معمــاری اســت بــا آجــر و خشــت و چــوب و
گــچ ،و اگــر نقاشــی اســت بــا اشــکال و رنــگ .آن
حقیقتــی را کــه در کنــه خــود قابــل بیــان نیســت،
بــه گونـهای بیــان میکنــد .حقیقتــی را کــه مطلــق
اســت مقیــد میکنــد و حقیقتــی را کــه الیتناهــی
اســت ،بــا ابــزار محــدود و متناهــی بیــان میکنــد.
حقیقتــی را کــه ال زمــان اســت ،در زمــان ،چیــزی
از آن را بــا اصــوات بیــان میکنــد .وقتــی کســی
در مقابــل موســیقی ســنتی قــرار میگیــرد و آن را
میشــنود فقــط بایــد بــه خــودش مراجعــه کنــد.
گاهــی اوقــات شــنیدن یــک دقیقــه از یــک قطعــه
موســیقی و صــدای یــک ســاز ،انســان را از جایــی
کــه هســت و از ایــن عالــم محــدود و محســوس
جــدا میکنــد و بــه عالــم دیگــری میفرســتد.
واقــع شــدن در فضــای خانــه عباســیان در کاشــان
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و یــا هــر بنــای دیگــر ســنتی هــم همیــن طــور
اســت .درآنجــا آدم احســاس میکنــد کــه از عالــم
کنــده شــده و در جــای دیگــری بــه ســر میبــرد؛
بــه بیانــی ،در مرکــز هســتی اســت .گویــی اتــاق،
فضــا ،حیــاط ،ایــوان و طارمــی آنجــا مرکــز هســتی
اســت و گویــی انســان دلــش نمیخواهــد از آن
مرکــز فاصلــه بگیــرد .ایــن کیمیــای هنــر ســنتی
اســت کــه توانســته بــا مصالــح مــادی بــه آن
حقیقــت غیــر مــادی و مجــرد اشــاره کنــد تــا
بلکــه او را بــه گون ـهای حاضــر کنــد و انســان در
آن قــرار گیــرد و او انســان را فــرا گیــرد.
آیــا هنــر ســنتی مــدرن میتوانــد وجــود داشــته
باشــد؟ مثـ ً
ا کســی نمایشــگاهی گذاشــته و از مــا
بــرای تماشــا دعــوت میکنــد و میگویــد ایــن
کارهــا ،ســنتیِ مــدرن هســتند .اگــر ســنتی باشــد،
دیگــر مــدرن نیســت! در صورتــی کــه ســنتی
باشــد ،تقلیــدی از گذشــته اســت  -علیرغــم
اینکــه امــروزه واژه تقلیــد در مراکــز هنــری بــار
منفــی دارد ،در جــای خــود بســیار خــوب اســت-
امــا اگــر بدیــع و تــازه باشــد میتــوان گفــت
کــه معاصــر اســت .پــس میتوانیــم هنــر ســنتی
معاصــر داشــته باشــیم .مــا امــروزه میتوانیــم
معمــاری ســنتی در ظاهــر متفــاوت از بناهــای
کاشــان و اصفهــان و یــزد و کرمــان و جاهــای
دیگــر داشــته باشــیم ،ولیکــن ســنتی باشــند .وقتــی
میگوییــم ســنتی باشــند ،در آن صــورت وقتــی
انســان در آن وارد میشــود همــان حــس را پیــدا
میکنــد و مهــم ایــن اســت .االن هــم وقتــی بــه
قطعــات برجســته موســیقی ســنتی کــه در دوره
جدیــد یــا در پنجــاه ســال اخیــر توســط برخــی از
اســاتید موســیقی ســاخته شــده گــوش میکنیــم
ایــن تأثیــر را بــر انســان دارد .موســیقی رایــج
امــروز ،پــاپ ،ایــن تأثیــر را نــدارد و در جــای
خــودش تأثیــر دیگــری دارد.
آیــا هنــر مــدرن میتوانــد تمثیلــی باشــد؟ یکــی
از ســؤاالت امتحانــی ایــن بــود کــه آیــا هنــر
مدرنیســتی میتوانــد تمثیلــی باشــد؟ کار تمثیــل
چیســت؟ کار تمثیــل ،بیــان حقایقــی از مراتــب
هســتیِ باالتــر از عالــم محســوس اســت کــه
قــرار اســت بــه صورتــی در ایــن عالــم محســوس
متجلــی شــود یــا بــه آن اشــاره شــود و الزمــه آن
اعتقــاد بــه مراتــب متعــدد عالــم غیــب اســت.
پــس هنــر مدرنیســتی نمیتوانــد واقعــ ًا تمثیلــی

باشــد ،حتــی اگــر آن هنرمنــد ادعــای اثــر تمثیلــی
داشــته باشــد.
حضــار :در ادامــه صحبتهــای قبلــی ،مــا
هنرمندانــی داریــم کــه روش ســنتی دارنــد امــا
دنیــا دنیــای مــدرن اســت .بنابرایــن آثــاری داریــم
کــه مــدرن و ســنتی هســتند.
آقــای دکتــر فرزانیــار :نتیجــهاش مــدرن
میشــود .یعنــی کیفیتــی کــه بــه وجــود م ـیآورد
نمیتوانــد ســنتی باشــد .الزمــه ایجــاد یــک
فضــای ســنتی ،اســتفاده از مصالــح ســنتی اســت؛
ســنتی نــه بــه معنــای گذشــته ،بلکــه بــه ایــن
معنــی کــه طبیعتــش ســنتی باشــد .ایــن را بایــد
یادمــان باشــد .مثـ ً
ا طبیعــت چــوب و آجــر ســنتی
اســت ،امــا بتــن و آهــن نمیتوانــد ایــن طبیعــت
را داشــته باشــد .ایــن الزمــه ایجــاد فضــای ســنتی
اســت امــا کافــی نیســت .نمیتــوان گفــت کــه
هــر بنایــی کــه بــا ایــن مصالــح ســاخته شــده
باشــد الزامــ ًا کیفیــت فضایــی معمــاری ســنتی
را دارد و وقتــی انســان در آن وارد شــود همــان
کیفیــت و احســاس را ادراک میکنــد .بنابرایــن
اگــر بخشــی از مصالــح و روشهــای ســنتی بــه
کار رود امــا دیــدگاه ســنتی بــر آن حاکــم نباشــد،
قطعــ ًا نتیجــهاش ســنتی نخواهــد بــود .اگــر
بخواهیــم وارد شــاخههای فرعــی ایــن بحــث
شــویم میتــوان گفــت کــه در بیــن هنــر حقیقت ـ ًا
ســنتی و هنــر کامــ ً
ا مدرنیســتی ،طیفهایــی
وجــود دارد کــه اگرچــه کامــ ً
ا ســنتی نباشــند
امــا کامــ ً
ا هــم مدرنیســتی نیســتند و میتوانــد
چیــزی بینابینــی باشــد .بهتــر اســت ایــن مباحث را
کســانی کــه دانشــجوی هنــر هســتند پیگیــری کنند
و مــا عجالتـ ًا وارد آن نشــویم .بهتــر اســت مفهــوم
هنــر ســنتی و مصداقهایــش را درســت بشناســیم
و بعــد بــا معنــی مدرنیــزم و هنــر مدرنیســتی و
مصداقهــای هنــر مدرنیســتی آشــنا شــویم و
درک کنیــم .کــم کــم میتــوان بــه شــاخه هــای
فرعــی نزدیــک شــد.
حضــار :امــا تمثیــل را بــه نــوع دیگــری هــم
تعریــف میکننــد و آن ،بیــان حــرف متفــاوت
اســت .مثــ ً
ا وقتــی یــک هنرمنــد بخواهــد
آشــفتگی درون خــود را نشــان دهــد یــک دریــا
نقاشــی میکنــد .ایــن دریــا تمثیــل هــم هســت.
بســتگی بــه ایــن دارد کــه مــا تمثیــل را چطــور
تعریــف کنیــم .اگــر بــرای آن یــک دنیــا دیگــر

متصــور شــویم آن وقــت جوابمــان متفــاوت
میشــود.
آقــای دکتــر فرزانیــار :بیــن مجــاز و اســتعاره
و تمثیــل بایــد تفــاوت قائــل شــد .مثــال شــما
میشــود بیــان مجــازی .در مقابــل بیــان حقیقــی
یــا بیــان طبیعــی ،بیــان مجــازی ،اســتعاری ،کنایــه،
اشــاره و ماننــد اینهــا قــرار دارد .ولــی بیــان تمثیلی
یعنــی معقــول را بــه محســوس تشــبیه کــردن.
معقولــی کــه نمیتوانــد مابــهازای خارجــی
داشــته باشــد؛ چــرا کــه مجــرد اســت .کیمیــای
هنــر ســنتی ایــن اســت کــه میتوانــد چیــزی از
حقایــق معقــول را اشــاره و بلکــه حاضــر کنــد؛
یعنــی انســان بــر آن واقــع شــود ،انســان را فــرا
گیــرد ،انســان در آن محــاط شــود و او بــر انســان
محیــط شــود ،و بنابرایــن بتوانــد آن کیفیــت لطیــف
و مجــرد را بــه گونــهای درک کنــد.
حضــار :بیــان تمثیــل عیــن دیــدگاه افالطــون
از آرمانشــهر اســت .آیــا هنــر ســنتی مــا هــم
تقریبــی از عالــم باالســت؟
آقــای دکتــر فرزانیــار :همیــن طــور اســت .دیــدگاه
ُ
افالطــون و عالــم ُمثــل او و نظــری کــه او راجــع بــه
هنــر دارد بــه دیــدگاه دینــی خیلــی نزدیــک اســت .اگــر
افالطــون عمــر طوالنــی میکــرد و مینیاتورهــای ایرانــی
و معمــاری ایرانــی را میدیــد ،تحســین میکــرد و
میگفــت ایــن مصــداق همــان چیــزی اســت کــه مــن
ً
میگویــم .در زمــان افالطــون تقریبــا چنیــن مصداقــی
نبــود .ایــن هنــری اســت کــه انســان را بــه اشــتباه
نمیانــدازد و انســان را وابســته بــه ایــن عالــم نمیکنــد،
بلکــه از قیــد و محدودیتهــای ایــن عالــم -در درون-
جــدا میکنــد .ایــن هنــری اســت کــه افالطــون بــه
دنبــال آن بــود .هنــر ســنتی انســان را ســرگرم و وابســته بــه
عالــم ظاهــر نمیکنــد .امــا هنــر مدرنیســتی امــروز در
ً
گالریهــا و نمایشــگاهها و خیلــی از فیلمهــا و تقریبــا
ً
تمــام بناهایــی کــه جدیــدا ســاخته میشــوند انســان را
ســرگرم بــه ایــن دنیــا میکنــد.

یــک نکتــه بســیار مهــم ب ـرای دوســتانی کــه رشتهشــان
هنــری اســت و دیگرانــی کــه بــه ایــن موضــوع عالقمنــد
بودنــد و در ایــن دوره شــرکت کردنــد ایــن اســت کــه در
آمــوزش هنــر ســه مرحلــه را بایــد از هــم جــدا کــرد.

چیــزی کــه متأســفانه امــروزه در دانشــکدههای هنــری
ً
اصــا یــادآوری هــم نمیشــود ،چــه رســد بــه اینکــه
بخواهنــد بــر آن تأکیــد کننــد و آن را آمــوزش دهنــد.
هــر کــس در هــر رشــتهای کــه هســت ،چــه موســیقی،
چــه معمــاری ،چــه نقاشــی .کســی کــه وارد میشــود
ً
بایــد دقیقــا ســه مرحلــه را بگذرانــد .اول اینکــه بــا
مصداقهــای عالــی هنــری مربــوط بــه رشــته خــودش
آشــنا شــود .بــدون ایــن آشــنایی ،کار جلــو نمـیرود .تــا
کســی کــه از مصداقهــای عالــی شــعر فارســی بــا خبــر
ً
نباشــد ،ندیــده باشــد و مثــا ه ـزار بیــت حفــظ نکــرده
باشــد ،نمیتــوان توقــع داشــت کــه کارش جلــو رود.
بایــد بــا مصداقهــای عالــی هنــر مربــوط بــه رشــته خــود
آشــنا شــود و تشــخیص پیــدا کنــد .یعنــی نمونههــای
خــوب را از نمونههــای غیــر خــوب تشــخیص دهــد.
ً
ً
مثــا در موســیقی حتمــا بایــد بتوانــد نمونههــای خــوب
را تشــخیص دهــد و اگــر از او ســؤال شــد بایــد بتوانــد
چنــد قطعــه از نمونههــای عالــی موســیقی مثــال بزنــد.
هنرجــو بـرای درک نمونههــای عالــی ،الزم اســت کــه بــا
نمونههــای بــد هــم آشــنا شــود .نمونههــای بــد را هــم
بایــد دیــده و شــنیده باشــد.
حضــار :چــه کســی نمونههــای خــوب و بــد را تعییــن
میکنــد؟
آقــای دکتــر فرزانیــار :ایــن ســؤال خیلــی مهــم اســت.
اجــازه دهیــد بعــد بــه آن بپردازیــم .احتیــاج بــه اســتادکار
دارد و ایــن تفــاوت آمــوزش قدیــم و ســینه بــه ســینه و
ً
شــفاهی بــا آمــوزش جدیــد اســت .حتمــا بایــد در کنــار
اســتادکاری کــه ســی -چهــل ســال در خوشنویســی،
نگارگــری و معمــاری آن راه را رفتــه باشــد خدمــت کنــد
و بــه اصطــاح در مجــاورت او باشــد و بتوانــد بــا نــگاه
او یــا گــوش او ببینــد و بشــنود و بــا ایــن نمونههــا آشــنا
شــود.
هنــر مدرنیســتی هنــر بســیار  superficialیــا ســطحی
اســت ،عمــق نــدارد و احتیــاج بــه توضیــح نــدارد .منتهی
در دوره جدیــد ،اثــر هنــری را بــا ایــن دیــدگاه بــه وجــود
میآورنــد و بعــد بــه انــدازه یــک مقالــه و گاهــی یــک
مجلــه در مــوردش میگوینــد ،کــه البتــه فقــط نظــر
خودشــان اســت! بــه طــوری کــه کمتــر کســی ممکــن
اســت بــه همــان حــس کــه صاحبــش ادعــا میکنــد
برســد .ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه آن هنــر ،معنــی،
تأثیــر یــا کیفیــت نــدارد .ولــی نشســتن و نوشــتن و گفتــن
توســط صاحــب آثــار مدرنیســتی بــه ایــن معنــا نیســت
کــه حقیقــت پنهــان آن را ظاهــر کــرده اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه هنــر ســنتی بــه تمثیلهــای حقیقــی متکــی
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اســت ،حتــی بــرای کســی کــه بــا آن هنــر بــه شــکل
تفصیلــی آشــنا نباشــد و حــس هنــریاش بــه وســیله
نــوع خاصــی از زندگــی کــدر نشــده باشــد و بــر آن پــرده
نیافتــاده باشــد ،هــم تأثیرگــذار خواهــد بــود .متأســفانه
امــروزه شــاهد کــدر شــدن احســاسمان هســتیم .زی ـرا
بــه محــض اینکــه صبــح از خــواب بیــدار میشــویم ،بــا
موســیقیها و منظرههــای غیــر ســنتی مواجــه هســتیم.
اینهــا بــه مــرور بــر فطــرت ســالم الهــی انســان پــرده
میاندازنــد .کار دانشــکدههای هنــر ایــن اســت .ایــن
موضــوع مطــرح اســت کــه امــروزه دانشــکدههای هنــر
چطــور کار میکننــد؟
گفتیــم در مرحلــه اول آمــوزش هنــر یــا بــه طــور کلــی
آشــنایی بــا هنــر هنرآمــوز بایــد بــا نمونههــای عالــی
و مصداقهــای عالــی آشــنا شــود و آنهــا را خــوب
تشــخیص دهــد و بتوانــد بیــن مصداقهــای عالــی و
بــد تمیــز قائــل شــود .هــر چــه ایــن توانایــی ســرعت
تشــخیص بیشــتر باشــد و هرچــه نمونههــای بیشــتری
ببینــد ،قابلیــت بیشــتری در ایــن مرحلــه پیــدا میکنــد.
کســی کــه کارش در موســیقی اســت بایــد نمونههــای
زیــادی را ببینــد .کســی کــه کارش معمــاری اســت
بایــد زیــاد ســفر بــرود .در کاشــان ،اردســتان و نائیــن
مصادیــق خوبــی هســت .در تهــران هــم نمونههــای
کمــی از معمــاری مثــل بــازار ته ـران ،تیمچــه حاجــب
الدولــه ،مسجد-مدرســه ســپه ســاالر ،مســجد شــاه
ته ـران ،مســجد جامــع ته ـران و بناهــای دیگــر هســت.
امــا کاشــان و اصفهــان معــدن ایــن نمونههــای معمــاری
اســت .آدم در اصفهــان ،بــاغ و پــل ،خانــه و مدرســه،
کاروانســرا ،کوچــه و خیابــان و بافــت میبینــد .مثــل
بافــت مســجد ســید اصفهــان یــا علــی قلــی آقــا کــه
مجموعــهای از مصادیــق عالــی هســتند .اگــر کســی
میخواهــد در معمــاری پیشــرفت کنــد بایــد بــا ایــن
مصداقهــا آشــنا شــود و مصداقهــای عالــی ببینــد.
بنابرایــن بــرای ایــن رشــته ،ســفر رفتــن خــوب اســت.
امــا در موســیقی ،هنرجــو بایــد قطعــات را بــه توصیــه
کســی کــه در کارش از او جلوتــر اســت ،پیــدا کنــد و
مرتــب گــوش کنــد تــا کــم کــم بتوانــد تفــاوت آنهــا را از
نمونههــای بــد تشــخیص دهــد.
ً
مرحلــه بعــد ایــن اســت کــه مثــا در معمــاری اگر کســی
بــا فضــای عالــی مواجــه میشــود ،بــا دقــت بیشــتر و
حرفهایتــر بایــد برخــورد کنــد .مرحلــه اول را آدمهــای
غیــر حرفــهای هــم میتواننــد بــدون اینکــه تعهــد یــا
رســالت طراحــی یــا معمــاری و ایجــاد فضــا داشــته
باشــد برونــد .در ایــن قســمت هنرجــو بایــد بتوانــد

تشــخیص پیــدا کنــد کــه اگــر ایــن اثــر خــوب اســت،
علــت خوبــیاش چیســت؟ چگونــه نتهــا کنــار هــم
ق ـرار گرفتنــد تــا چنیــن اثــر خوبــی بگذارنــد؟ چطــور
مصالــح و اشــکال بــه صورتــی تعییــن شــدند و در کنــار
هــم ق ـرار گرفتهانــد کــه ایــن فضــا چنیــن اثــر معنــوی را
بــر انســان دارد؟ هنرجــو ایــن مرحلــه را نیــز بایــد طــی
ً
کنــد .مثــا شــکل مربــع یــا دایــره یــا مثلــث متســاوی
االضــاع یــا یــک شــکل غیــر منظــم ،چــه تفاوتهایــی
در تأثیــر دارنــد؟ فضــای مــدور چــه تأثیــری بــر انســان
دارد و فضــای مربــع چــه تأثیــری؟ تأثیــر چــوب بــا فلــز
چیســت؟
در تــاالر ،چــوب زیــادی بــه کار رفتــه اســت .میشــود
تمــام ایــن پنجرههــا و کرکرههــا را آلومینیومــی ســفارش
داد ،بــه طــوری کــه عکــس ســیاه و ســفید تــاالر بــا
فضایــی کــه بــا پنجرههــای آلومینیومــی ســاخته
ً
شــده ،تقریبــا مثــل هــم باشــند .ولــی فضایــی کــه بــا
پنجرههــای آلومینیومــی ســاخته شــده و فضایــی کــه بــا
چــوب ســاخته شــدهاند چــه تأثیــری دارنــد؟ چــوب بــی
جــان ،چیــزی از هســتی نباتــی و حیــات خــود را حتــی از
قطــع شــدن و خشــک شــدن بــا خــود دارد و آن الهــام را
بــه انســان وارد میکنــد .آن صمیمیــت و عمــق را چــوب
دارد ولــی آلومینیــوم نــدارد .اگــر کســی وارد فضایــی بــا
کیفیــت میشــود بایــد بــه مصالــح ،ابعــاد ،اندازههــا،
همنشــینی اج ـزای فضــا در کنــار همدیگــر دقــت کنــد
تــا بــه ایــن مرحلــه برســد کــه در درجــه اول بتوانــد بـرای
خــودش و بعــد بــرای دیگــران علــت عالــی بــودن و
کیفیــت واالی خانــه ،مســجد یــا کاروانس ـرا را توضیــح
دهــد .هنرجــو در ایــن مرحلــه بایــد بتوانــد توضیــح دهــد
ایــن موســیقی کــه مــا را مســرور یــا غمگیــن میکنــد ،در
هــر صــورت شــادی و غـماش مــا را بــه نشــاط مـیآورد،
علــتاش چیســت؟ هنرجــو بایــد بتوانــد بــه ایــن
جنبههــای تخصصــی توجــه کنــد و علتهــا را پیــدا
کنــد و بتوانــد ب ـرای خــودش توضیــح پیــدا کنــد.
مرحلــه ســوم ،مرحلــه خالقیــت و آفرینــش اثــر هنــری
اســت .هنرجــو بــا آن تشــخیص اولیــه و ایــن مهــارت
در مرحلــه دوم ،میتوانــد بــه مهــارت ایجــاد و آفرینــش
برســد .اگــر ق ـرار شــد مدرســه یــا خانــه یــا دانشــکده،
مرکــز خریــد یــا میدانــی بســازد ،یــا یــک قطعــه ب ـرای
جشــن و میــاد یــا بــرای یــک فیلــم کــه احساســات
معینــی دارد بســازد ،چگونــه از دانــش و مهارتهایــش
اســتفاده کنــد و بــه آن نیتــی کــه دارد جامــه واقعیــت
بپوشــاند.
ایــن چیــزی اســت کــه متأســفانه در آمــوزش امــروز

ً
اصــا محلــی از اعـراب نــدارد و کســانی که در دانشــکده
هنــر هســتند میداننــد کــه از همــان نیمســال اول از آنهــا
خواســته میشــود کــه تولیــد کننــد .امــا معلــوم نیســت
بــا چــه دانــش و بــا کــدام تجربــه و بــه چــه صــورت.
حضــار :هنرمنــد در معنــای گذشــتهاش بــه معنــای
نیکمــرد بــود .آیــا مــا میخواهیــم همــان را وارد جریــان
مــدرن کنیــم؟ در گذشــته هنــر همــان پیشــه و صناعــت
بــود .تقســیمبندی هنرهــای زیبــا بــه نقاشــی ،معمــاری،
موســیقی ،شــعر و رقــص مربــوط بــه دوره مــدرن اســت.
آقــای دکتــر فرزانیــار :در دیــدگاه ســنتی هنــر همیشــه
دو وجــه داشــته اســت .یکــی بـرای مخاطــب خــودش و
یکــی ب ـرای هنرمنــد؛ کــه ب ـرای هــر دو ،وســیله اســتعال
و اســتکمال بــوده .امــروزه غالبــا فعالیــت هنــری ب ـرای
ً
کســی کــه مثــا نقــاش اســت بــه چــه صــورت اســت؟
تابلویــی ظــرف شــش مــاه -یــک ســال در کارگاه خــود
کار میکنــد و بعــد در نمایشــگاه در معــرض دیــد ب ـرای
فــروش قــرار میدهــد .چیــزی کــه مهــم اســت امــرار
معــاش و زندگــی اســت .ولــی آیــا اســتعال و اســتکمالی
از ایــن طریــق ب ـرای هنرمنــد متصــور اســت؟ هنرمنــد
ســنتی بــا حرفــه خــودش و بــا کار کــردن ،روز بــه روز
و هفتــه بــه هفتــه مراتــب اخالقــی و معنــوی را طــی
میکنــد .ایــن معنویــت را در کســانی کــه همیــن
االن هــم بــه خصــوص در شهرســتانها ،کنــار بــازار
اصفهــان ،قســمت مســگرها و کنــج جنــوب شــرقی کــه
چراغهــای برنجــی قلمــزده کار میکننــد میتــوان
دیــد .همیــن طــور ایــن معنویــت را میتــوان در اخــاق
و رفتــار کســانی کــه در کار کاشــی هســتند و بناهــای
ســنتی را بــرای میــراث فرهنگــی تعمیــر میکننــد،
احســاس کــرد.
هنــر و معمــاری جدیــد ایــن گونــه نیســت .آرشــیتکت
ً
جدیــد اصــا بــه ایــن چیزهــا فکــر نمیکنــد .ایــن بحــث
برایــش آشــنا نیســت .جالــب اســت کــه مــا هنــر و پیشــه
را از هــم جــدا میکنیــم .پیشــه و هنــر یکــی بودنــد.
پیشــۀ بــدون هنــر وجــود نداشــت .امــروز تعریــف هنــر
و مصــداق هنــر بــه چنــد شــاخه محــدود تقســیم شــده
اســت .نقاشــی ،مجسمهســازی و ماننــد اینهــا .هنــر از
متــن زندگــی فاصلــه گرفتــه و بــه تجمــل تبدیــل شــده
اســت .امــروز کســی کــه دســتش بــه دهانــش میرســد
تابلــوی نقاشــی میخــرد و ایــن نقاشــی را نــه در زندگــی
واقعــی ،بلکــه در اتــاق یــا تــاالر اســتفاده میکنــد .امــا
ً
در دوره ســنتی تمــام تولیــدات مثــا ســفال ،بشــقاب،
کاســه ،میــز چوبــی ،صندلــی ،ســینی و غیــره جزئــی از
زندگــی بودنــد و تجمــل نبودنــد .درســت اســت کــه

امــروزه نمونههــای هنــری ســبکتر و آســانتر و کــم
قیمتتــر وجــود دارنــد .خریــدار هــم بایــد اجــر کار
اســتادکار ورزیــده را بدانــد و حــقاش را ادا کنــد .هنــر
جنبــه تجملــی نــدارد .در تمــام موزههــای دنیــا ،اگــر
هنــر مربــوط بــه جهــان اســام را نــگاه کنیــم ،چیزهایــی
اســت کــه فقــط میخواســتند روی طاقچــه بگذارنــد
و قــرار نبــود از آن اســتفاده کننــد ،مثــل گلــدان یــا
گالبپــاش ،کاســه ،بشــقاب ،میــز ،صندلــی .تجملــی
شــدن هنــر مربــوط بــه دوره جدیــد اســت و بــه طبــع آن،
خــود هنرمنــد هــم در حــال فاصلــه گرفتــن از جامعــه
اســت .اگــر دقــت کــرده باشــید ،کســانی کــه در موســیقی
پــاپ هســتند ســبک زندگــی خاصــی دارنــد ،جمــع و
اجتمــاع و محفــل خاصــی دارنــد و از جمــع و جامعــه
می ُبرنــد .چـرا کــه ارتبــاط بــا جامعــه و مردمــی کــه کــم
و بیــش طبیعــی زندگــی میکننــد مخــل آفرینــش اثــری
اســت کــه او بــه دنبــال آن اســت.
اگــر بخواهیــم آن دیــدگاه ســنتی را وارد هنــر در دوره
معاصــر جدیــد کنیــم ،آیا نقــدی بــه آن وارد اســت؟ یعنی
دنبــال هنــری باشــیم کــه از یــک طــرف بـرای هنرمنــد و
از طــرف دیگــر بــرای مخاطــب و مصرفکننــده هنــر
ً
وســیله تعالــی باشــد .اصــا انســان بــه دنبــال چــه
میگــردد؟ اگــر تعالــی بــرای انســان مطــرح نباشــد،
تفاوتــی بیــن انســان و غیــر انســان نیســت .اشــکالی
دارد کــه انســان تعالــی پیــدا کنــد؟ اگــر کســی بــه دنبــال
تعالــی باشــد معصیــت کبیــره اســت؟
حضــار :احســاس یــک چیــز شــخصی اســت .شــما
میفرماییــد از دیــدن آثــار هنــری اصفهــان احســاس
خوبــی بــه انســان دســت میدهــد .ایــن احســاس جنبــه
شــخصی دارد و بــه نظــر مــن نمیتــوان بــر مبنــای آن
یــک تعریــف کلــی از تعالــی ب ـرای همــگان ارائــه کــرد.
آقــای دکتــر فرزانیــار :اگــر بگوییــم مســئله شــخصی
اســت کــه صحبــت کــردن غیــر ممکــن میشــود .ایــن
ً
موضــوع اصــا حقیقــت و واقعیــت اســت.
حضــار :حقیقــت بایــد بــه گونــهای باشــد کــه بــرای
همــگان ملمــوس باشــد .اگــر یــک فــرد آلمانــی بــه بــازار
اصفهــان بیایــد ،احساســی مشــابه بــا احســاس یــک
اصفهانــی بــه او دســت نمیدهــد.
آقــای دکتــر فرزانیــار :ایــن موضــوع قابــل توجهــی
ً
اســت کــه بایــد بــه آن بپردازیــم .امــا عجالتــا در جــواب
شــما ،آن شــخص آلمانــی بـرای چــه بــه بــازار اصفهــان
رفتــه اســت و بــرای چــه آن کاالهــا را میخــرد؟ چــرا
آنهــا را بــا عالقــه ســوغاتی میدهــد یــا منــزل خــود را
بــا آن میآرایــد؟ میخواهیــم بگوییــم چیــزی هــم
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گیــر خــود او میآیــد و هــر چــه بــه ایــن
دنیــای معنــوی نزدیکتــر شــود ،درک او هــم
بیشــتر میشــود .بســتگی بــه آمادگــی خــودش
معنویــت متفــاوت از
دارد .درک هــر آلمانــی از
ِ
معنویــت خودشــان بــا آلمانــی دیگــر یکــی نیســت.
هــر چــه آن آلمانــی معنویتــر باشــد ،معنویتهــای
دیگــر را راحتتــر و بیشــتر میتوانــد درک کنــد .یعنــی
آمادگــی بیشــتری دارد .امــا کســانی میتواننــد بــه
نهایــت معنویــت مربــوط بــه یــک دیــن و ســنت برســند
و آن را درک کننــد کــه بــه آن دنیــای مربوطــه تعلــق
داشــته باشــند .بــه عنــوان مثــال اگــر یــک ایرانــی یــا یــک
مصــری اهــل عبــادت در اروپــا باشــد و دنبــال محلــی
بـرای عبــادت بگــردد ،اگــر بــه مســجد دسترســی نداشــته
باشــد ،فضــای کلیســا بیــن بناهــای دیگــر نزدیکتریــن
حداکثــر معنویــت کلیســا را یــک
فضــا هســت .امــا
ِ
مســیحی معتقــد و متدیــن کــه بــه آداب مســیحیت عمــل
میکنــد میتوانــد درک کنــد.
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بنابرایــن معنویــت مربــوط بــه ادیــان مختلــف و هنرهــای
ســنتی گوناگــون مربــوط بــه تمدنهــای مختلــف ،یــک
جنبــه عمومــی دارد .الهــام هنــر معنــوی بــا هنــر غیــر
معنــوی یــا ضــد معنــوی متفــاوت اســت .کســی کــه بــه
دلیــل عوامــل محیطــی کــه االن وجــود دارد از فطــرت
خــودش دور نیافتــاده باشــد ،بخشــی از آن معنویــت را
احســاس میکنــد .تفــاوت بیــن هنــر معنــوی و شــیء
معنــوی و غیــر معنــوی را میتوانــد احســاس کنــد
و اینطــور نیســت کــه بگوییــم کــه ایــن امــر بســتگی
بــه احســاس فــرد دارد .اگــر بگوییــم هــر آدمــی یــک
احســاس دارد و احســاس هــر کــس وقتــی کــه در مقابــل
ً
یــک شــیء واحــد قــرار میگیــرد کامــا متفــاوت بــا
احســاس دیگــری اســت ،آمــوزش هنــر زیــر ســؤال
مــیرود.
ب ـه طــور کلــی صــور هنــری مثــل اشــیاء ایــن عالــم بــا
تأثیراتشــان اســت .همــان طــور کــه تفــاوت آتــش و
یــخ بــه تفــاوت احســاس آدمهــا مرتبــط نمیشــود .هــر
آدمــی حتــی اگــر نیمــه خــواب هــم باشــد زمانــی کــه
بــه آتــش نزدیــک شــود احســاس ســوزش میکنــد.
وقتــی پــای او نزدیــک بخــاری باشــد احســاس
گرمــی میکنــد و اگــر خیلــی بــه آتــش نزدیــک
شــود ،چــه فــرد بخواهــد چــه نخواهــد ،تأثیــر
ســوختگی میگــذارد .همینطــور در مقابــل

فضــای ســرد و خنــک؛ وقتــی کــه دســت
کســی را ب ـرای دقیق ـهای روی قطع ـهای یــخ
ـت
بگذارنــد .البتــه ممکــن اســت کســی پوسـ ِ
کلفتتــر و کســی پوســت نازکتــر داشــته
باشــد ،کســی کــودک و لطیــف اســت و دیگــری
کارگــری اســت کــه دســتانش پینــه بســته اســت.
ایــن موضــوع بیتاثیــر در درک آنهــا از ســرما و گرمــا
نیســت .بعــد از خوانــدن مثنــوی ،احســاس کســی کــه به
دلیــل تمــاس بــا معنویــت لطافــت روح پیــدا کــرده باشــد
بــا کــس دیگــری کــه زندگـیاش دور از معنویــت اســت
کمــی فــرق میکنــد .نمیتــوان کســی را یافــت کــه
ـوش
مثنــوی بخوانــد ولــی احســاس او یــک دنیــای مغشـ ِ
نامنظــم درهمریختــه باشــد .ایرانیانــی کــه حافــظ
میخواننــد ،کــم و بیــش یــک احســاس دارنــد .منتهــی
کســی کــه حافظشــناس اســت و بــا ادبیــات بیشــتر کار
دارد و بــا واژههــا و اشــارهها و تعابیــر بیشــتر آشناســت و
بــه دنیایــی کــه حافــظ در آن نفــس میکشــیده و شــعر
میگفتــه نزدیکتــر شــود ،بهتــر میتوانــد حافــظ را
بفهمــد.
فرمهــا یــا صورتهــای هنــری هــم همیــن طــور
هســتند .منظــور از فــرم چیســت؟ هــر چیــزی کــه بــه
تــور حــواس انســان دربیایــد فــرم اســت؛ حــال یــا چشــم
و دســتگاه بینایــی انســان ،یــا گــوش و دســتگاه شــنوایی
انســان ،یــا شــامه انســان ،یــا دســت و یــا ذائقــه انســان.
ـرم
فرمهــا معانــی دارنــد و معانــی آنهــا یکــی اســت .فـ ِ
واحــد ،معنــی واحــدی دارد .مثلــث معنایــی دارد کــه
دایــره نــدارد و دایــره معنایــی دارد کــه مثلــث نــدارد؛ هــر
چنــد اگــر مســاحت هــر دو یکــی باشــد .نرمــی ،لطافــت
و رحمتــی کــه در دایــره هســت ،مثلــث نــدارد .مثلــث
هــم خصوصیاتــی دارد کــه دایــره نــدارد.
بنابرایــن در مثــال آتــش و یــخ یــا فضــای گــرم و ســرد یــا
رنــگ قرمــز و رنــگ آبــی ،رنــگ قرمــز یــک معنــی دارد
و رنــگ آبــی یــک معنــی دیگــر .حتــی روی حیوانــات
هــم ایــن تفــاوت (تفــاوت رنــگ آبــی و قرمــز) ،تأثیــر
دارد .دیگــر فرمهــا هــم بــه همیــن صــورت اســت.
البتــه ممکــن اســت در جزئیــات برداشــت یــک آدم بــا
آدم دیگــر و یــا برداشــت یــک آدم در ش ـرایط مختلــف،
ً
تفــاوت حاصــل شــود .مثــا آدمــی کــه در حــال قتــل
اســت ،شــعر حافــظ را بخوانــد و در زمــان دیگــر
همــان شــعر را بخوانــد .معنــا بنــا بــر شــرایط
مخاطــب ،میتوانــد متفــاوت شــود .ولــی تــا
جایــی کــه بــه خــود شــعر یــا اثــر هنــری
مربــوط میشــود ،نمیتوانــد دو کیفیــت

متضــاد را توأمــان و همزمــان داشــته باشــد .یعنــی هــم
کیفیــت معنــوی داشــته باشــد و هــم کیفیــت ضــد
معنــوی.
البتــه شــعر حافــظ در بدنــه اصلــیاش ،یــک معنــی
و یــک تأثیــر دارد ولیکــن در فــروع و جزئیــات خــود
ً
میتوانــد بنــا بــر حالــت مســتمع متفــاوت شــود .مثــا
در موســیقی ،یــک نــوع موســیقی شــادی وجــود دارد و
یــک موســیقی عــزا .شــنیدن موســیقی عــزا بــه کســی
حالــت انبســاط و خوشــی نمیدهــد .همــان طــور کــه
بــا شــنیدن موســیقی شــاد ،حالــت غــم و گرفتگــی بــه
کســی دســت نمیدهــد .امــا شــنیدن یــک قطعــه ماتــم
حتــی بـرای یــک آدم واحــد در دو زمــان ،ممکــن اســت
درجــه و شــکل تأثیــر متفــاوت داشــته باشــد.
امــروزه آمــوزش هنــر و خیلــی از رشــتههای دیگــر ،مثــل
نقاشــی ،فضاســازی ،ســاخت قطعــه موســیقی ،سرســری
شــده اســت .خیلــی ذهنــی و احساســاتی -نــه بــه معنــی
مثبــت -شــدهاند .ولــی در دیــدگاه ســنتی خیلــی بــه
معانــی فرمهــا و تمثیلهــا ،هندســه مقــدس ،کیفیــت
مــواد و مصالــح دقــت میکردنــد و دانــش آن را داشــتند
و آنهــا را بهجــا بــکار میبردنــد .اعتقــاد داشــتند ،عمــل
میکردنــد و هــم خودشــان و هــم مخاطــب نتیجــه
میگرفتنــد .ایــن چیــزی اســت کــه در آمــوزش هنــر
ً
جدیــد اصــا مطــرح نیســت.
امــروزه میبینیــم روی ذهنیــت یــا  subjectivityتأکیــد
میشــود ،بــه طــوری کــه هــر اصلــی را در هنــر و بلکــه
در ادراک بــرای کشــف حقیقــت زیــر ســؤال میبــرد.
خیلــی رایــج اســت .در غــرب میگوینــد beauty The
beholder the of eyes the in is؛ زیبایــی در چشــم
بیننـ�ده اسـ�ت .منظ�وـر اینــ استــ ک��ه ایـ�ن شــیء را مــن
زیبــا میبینــم و ممکــن اســت شــخص دیگــری آن را
زشــت ببینــد .بنابرایــن بـرای حقیقــت اشــیاء ،فــی نفســه
چیــزی قایــل نیســتند و از اینجــا تمــام هنــر زیــر ســؤال
مــیرود .بــه خاطــر همیــن اســت کــه بــرای نمایــش
زشــتیها در هنــر کوشــش میشــود .شــاید کســانی
کــه در رشــته نقاشــی و گرافیــک باشــند ،نمونههایــی را
دیدهانــد کــه کار بــه کجاهــا کشــیده شــده اســت .همــه
چیــز بــه احســاس انســان مربــوط اســت .برداشــت مــا از
شــیء واحــد بســتگی بــه خودمــان دارد ،نــه بــه آن شــیء.
یعنــی مــا میتوانیــم زیبــا ببینیــم و زشــت تصــور کنیــم،
یــا میتوانیــم زشــت ببینیــم و زیبــا تصــور کنیــم .اینهــا
دیدگاههــای متجــدد هســتند.
ً
اساســا هنــر ســنتی مــا وســیله ذکــر و یــادآوری اســت.
انســان بــه وســیله هنــر متذکــر میشــود و از غفلتــی کــه

در طــول روز پیــدا میکنــد بــه حقیقتــی کــه در انســان
مابهازایــی دارد ولیکــن ایــن عالــم میتوانــد آن را از انســان
دور کنــد برمیگــردد .مصداقهــای هنــر ســنتی مثــل
خانــه ،کوچــه ،خیابــان ،مدرســه ،مســجد و کاروانس ـرا،
بــه خصــوص در جهــان اســام ،تمــام محیطــی را کــه
انســان در آن زندگــی میکنــد پــر میکنــد .در نتیجــه
انســان بــه هــر ســو رو کنــد وســیله ذکــر برایــش هســت.
انســان بایــد هــر چیــزی کــه میشــنود و میخوانــد
خــوش آهنــگ ،بــا معنــا و بــا کیفیــت باشــد و او را متوجــه
حقیقــت متعالــی کــه هســته وجــود خــودش هســت کنــد.
هنــر ســنتی ،انســان را بــه مــن متعالــی ،مــن برتــر و مــن
ِ
ِ
ِ
الهــی کــه در همــه انســانها هســت برمیگردانــد .همــه
کار انســان بایــد ایــن باشــد کــه در زندگــی ،بــه علــت
پرداختــن بــه نیازمندیهــای جســمانی و محســوس
خــودش و وجــود در ایــن عالــم محســوس ،از آن حقیقتــی
کــه معنــی انســان اســت دور نیافتــد .اگــر انســان نکوشــد
کــه بــه آن حقیقــت متعالــی نزدیــک شــود ،یعنــی اگــر از
ً
خــود ظاهــری خــودش فراتــر و برتــر نــرود ،قطعــا ایــن
امــکان وجــود دارد کــه بــه مــادون انســان نزدیــک و تبدیــل
شــود .هنــر ســنتی میتوانــد بــه انســان کمــک کنــد تــا
دچــار غفلــت و فراموشــی نشــود؛ غفلتــی کــه انســان را
از مــن برتــر و مــن الهــی خــودش دور مــی انــدازد و جــدا
ِ
ِ
میکنــد .ایــن کیمیــای هنــر ســنتی اســت.
بــه طــور کلــی نتیجــه کارهــای میــراث فرهنگــی بهتــر
از کارهــای مهندســان و آرشــیتکتها اســت .متأســفانه
امــروزه در رشــته معمــاری ،طراحــی نمیکننــد و مــا
بــا دانــش طراحــی کــردن در معمــاری بــه شــکل ســنتی
ً
نامأنــوس هســتیم .امــا در تکمیــل و مرمــت تقریبــا بــه
انــدازه گذشــته امکانــات هســت .اســتادکارانی کــه در
ً
ایــن زمینــه کار میکننــد ،عمدتــا بــا میــراث فرهنگــی
مرتبــط هســتند و کارهــای خوبــی انجــام میدهنــد.
شــاید معجــزه اش مســجد کبــود تبریــز بــود کــه صــد-
صــد و پنجــاه ســال پیــش ،گنبــد آن در اثــر زلزلــه ریختــه
بــود .پــس از انقــاب ،اســتاد رضــا معماریــان در تبریــز
ً
بــا همتــی عالــی و مهارتــی فوقالعــاده مجــددا گنبــد
آن مســجد را ســاخت .مــا در مرمــت کــردن مشــکل
نداریــم .حتــی در مصالــح خیلــی پیشــرفته گذشــته مثــل
کاشــی ،امــروز هــم اگــر بخواهنــد امکانــات هســت.
ً
امــا متأســفانه مــا فعــا در مســأله طراحــی معمــاری آن
مهــارت هــا را نداریــم.
پینوشتها:

1. calligraphy
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دکتر حمیدرضا فرزانیار

مدیر گروه حکمت هنر دینی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
جلسه دوم
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چنــد نکتــه در تکمیــل بحــث موســیقی عــرض
میکنــم و بعــد بــه موضــوع نمایــش میپردازیــم.
اگــر بخواهیــم از دیــدگاه حکمــی و عرفانــی بــه
موضــوع بنگریــم ،بــا توجــه بــه اینکــه عرفــان
یعنــی معرفــت خداونــد ،در آن صــورت بایــد
اصــول هــر علــم و هنــری را بــه متافیزیــک یــا
مابعدالطبیعــه و یــا بــه زبــان خــود عرفــان ،بــه
توحیــد وصــل کنیــم .ایــن نکتـهای اســت کــه در
آمــوزش هنــر در دانشــکدههای امــروز اص ـ ً
ا بــه
آن پرداختــه نمیشــود.
بایــد توجــه داشــت کــه هــر قطعــه موســیقی

یــک عالــم معینــی دارد .از آن طــرف ،کســی کــه بــه
موســیقی گــوش میدهــد یــا کســی کــه خــودش
نوازنــده اســت و موســیقی کار میکنــد بایــد
توجــه داشــته باشــد کــه آن قطعــه موســیقی باالتــر
از عالمــی باشــد کــه آن فــرد در آن لحظــه معیــن
قــرار دارد .بــه طــوری کــه اگــر آن عالــم پایینتــر از
عالــم فــرد مســتمع موســیقی یــا کســی کــه موســیقی
کار میکنــد باشــد ،باعــث زحمــت او خواهــد شــد
و او را از جایــی کــه هســت پاییــن خواهــد کشــید و
باعــث اختــال معنــوی او خواهــد بــود.
کســی کــه از موســیقی اصیــل و ســنتی بــه عنــوان

کمــک بــرای ســلوک معنــوی اســتفاده میکنــد
بــه جایــی خواهــد رســید کــه هــر نــوع موســیقی
بــرای او مزاحــم خواهــد بــود و چیــزی کــه او در آن
موقــع نیــاز خواهــد داشــت ســکوت خواهــد بــود؛
ســکوتی کــه هــم موســیقی از آنجــا آغــاز میشــود
و هــم نهایتـ ًا بــه آنجــا ختــم میشــود .در آن مرحلــه
و مرتبــه تنهــا چیــزی کــه او میتوانــد گــوش دهــد
صــدای قلــباش ،صــدای ســکوت و صــدای
طبیعــت مثــل وزش بــاد ،شرشــر آب و غیــره اســت.
بــرای خــواص خــواص احتیاجــی بــه شــنیدن هیــچ
صدایــی بــه عنــوان کمــک بــه ســلوک اخالقــی و
معنــوی وجــود نــدارد .او کــه قدیــس و ولــی خــدا
اســت ،در هــر جــا کــه باشــد خــودش هســت ،درون
خــودش هســت ،از درون تغذیــه میکنــد و نیــاز بــه
چیــزی از بیــرون نخواهــد داشــت.
حــال در مــورد اهمیــت هنــر صحبــت کنیــم .هنــر
ســنتی در واقــع ظهــور حقایــق باطنــی دیــن اســت.
ایــن در مــورد همــه تمدنهــای گذشــته کــه
تمدنهــای دینــی بودنــد صــادق اســت .اگــر هنــر
ســنتی بــه محــاق رود و حضــور اجتماعــیاش در
بیــرون تضعیــف شــود ،آنــگاه ایــن احتمــال جــدی
وجــود دارد کــه ظهــور اجتماعــی خــود دیــن هــم
تضعیــف شــود و نهایتــ ًا کامــ ً
ا از صحنــه خــارج
شــود .ایــن چیــزی اســت کــه کــم و بیــش در دوره
جدیــد اتفــاق افتــاده اســت و مــا آن را میبینیــم.
هنــر ســنتی نوعــی تذکــر اســت .در واقــع همــه
اثاثــی کــه محیــط را پــر میکننــد ،معمــاری ،و
موســیقی در واقــع مکمــل آداب و فرایــض دینـیای
هســتند کــه بــرای تذکــر انســان وجــود دارنــد.
بنابرایــن وقتــی ایــن تذکــر ،محمــل و ابــزار خــود را
از دســت میدهــد ،آنــگاه ســاعت فراغــت انســان
کــه ســاعات زیــادی هــم هســت -بــا چیــز دیگریپــر میشــود کــه دیگــر ذکــر و تذکــر هــم نیســت.

یادمــان باشــد کــه هویــت ایرانــی بــه فرهنــگ
ایرانــی اســت و ایــن فرهنــگ ریشــه در دیــن اســام
دارد .در واقــع تمــام تمــدن و فرهنــگ مــا در طــول
تاریــخ ،در دیــن مــا بــوده اســت .رونــق اقتصــادی
یــا اســتقالل سیاســی ،آن طــور کــه سیاســتمداران
و اقتصاددانــان میکوشــند تــا بــه دســت آورنــد،

بایــد در راه ایــن فرهنــگ انسانســاز مصــرف شــود.
اگــر نــه ،اقتصــاد فقــط بــرای اقتصــاد هدفــی متعالــی
نیســت و فقــط میتوانــد کمــک کننــده وجــه معنــی
باشــد.
برخــی انتقــاد کردهانــد کــه موســیقی اصیــل
ایرانــی غمنــاک اســت .در ظاهــر هــم بــه همیــن
شــکل بــه نظــر میرســد .امــا در مــورد غمناکــی
ایــن موســیقی چــه میتــوان گفــت؟ آیــا موســیقی
ایرانــی غمنــاک اســت یــا جــدی اســت؟ موســیقی
ایرانــی بســیار جــدی اســت و موســیقی پــاپ 1کــه
در دوره جدیــد توســعه پیــدا کــرده در نقطــه مقابــل
ایــن موســیقی جــدی قــرار داد .درســت اســت کــه
در ایــن موســیقی قبــض زیــاد اســت ولیکــن همیشــه
در آن تعادلــی بیــن قبــض و بســط -یــا گرفتگــی و
گشــادگی -هســت .موســیقی معمــوالً بــا درآمــد و
پیــش درآمــد شــروع میشــود کــه حالــت انقبــاض
دارد .بعــد از آن ،اصــل قطعــه موســیقی و دســتگاه
اســت ،و در نهایــت میتوانــد بــا رِنــگ خاتمــه پیــدا
کنــد .رِنــگ معمــوالً ضربــی و خیلــی شــاد اســت.
در هــر صــورت ترکیــب و تناســب قبــض و بســط،
نمونــه تعادلــی اســت کــه انســان بــه آن احتیــاج
دارد .حتــی قبــض موســیقی ســنتی ایرانــی همیشــه
همــراه بــا نشــاط اســت و کســالتزا نیســت .تحمــل
موســیقی جــدی ممکــن اســت بــرای کســانی کــه
بــه موســیقی پــاپ یــا موســیقی رایــج امــروزی
عــادت کردهانــد ســخت باشــد و یــا حتــی تأثیــرات
متفــاوت بگــذارد .درســت مثــل کســانی کــه امــروزه
زیــاد مجلــه و روزنامــه بخواننــد و بعــد بخواهنــد
ســراغ کتابــی مثــل کلیــات ســعدی برونــد.
بــه طــور کلــی موســیقیهای شــرقی هــم همیــن
طــور هســتند .مثــ ً
ا موســیقی اصیــل هنــدی کــه
احتمــاالً مــا تــا بــه حــال نشــنیدهایم ،یــا موســیقی
اصیــل چینــی یــا ژاپنــی ،رنــگ قبــض را دارنــد .نــه
فقــط موســیقی مــا ،بلکــه بقیــه هنرهــا و کال فرهنــگ
مــا ترکیبــی اســت از قبــض و بســط ،گرفتگــی و
گشــادگی ،غــم و شــادی .یــک بیــت حافــظ ایــن
مطلــب را بــه خوبــی نشــان میدهــد:
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این؟!
یعنــی اینکــه فضیلــت و امتیــاز عشــق ،غــم باشــد
ســتودنی و بســیار مهــم اســت .یــادآوری میکنــم
کــه ایــن غــم غمــی کســالتبار و ناامیدکننــده
نیســت .غمــی نیســت کــه انســان را بــه خــواب
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رفتــن متمایــل کنــد .بلکــه ایــن غــم بیــدار کننــده،
هشــیار کننــده و آگاهیدهنــده اســت .غمــی اســت
کــه یــادآوری میکنــد انســان بایــد نگــران وطــن
مألــوفاش یــا حقیقتــی کــه بایــد بــه او نزدیــک
باشــد و االن از آن دور افتــاده اســت باشــد .موســیقی
و بــه طــور کلــی فرهنــگ مــا در همــه ابعــاد ایــن
جنبــه حــزن را دارد.
امــروزه در ســاخت قطعــات موســیقی اصــ ً
ا بــه
ایــن موضــوع توجــه نمیشــود .چــون از یــک
طــرف موســیقی -ماننــد خیلــی از امــور دیگــر -از
دســت مراجــع هنــری خــارج شــده و نظــارت جدی
در ایــن مــورد وجــود نــدارد و از طــرف دیگــر،
موســیقی مثــل خیلــی هنرهــا و کاالهــای فرهنگــی
دیگــر ،بــدون ضوابــط گذشــته در دســترس عمــوم
قــرار گرفتــه اســت .موســیقی گذشــته یــک موســیقی
اختصاصــی بــرای یــک جمــع کوچــک و بــرای
خــواص بــود .کســانی کــه موســیقی کار میکردنــد
یــا حلقــه هــای عرفانــی بودنــد یــا اهــل ذوق معنوی
و اهــل تصــوف بودنــد کــه میدانســتند چــه چیــزی
بگوینــد ،چــه چیــزی بشــنوند و چــه توقعــی داشــته
باشــند.
همیشــه در همــه هنرهــای مــا حجیّــت
اســتادکاران وجــود داشــت؛ در
نقاشــی و نگارگــری ،موســیقی،
خوشنویســی ،معمــاری و حتی
در پیشــهها مثــل خیاطــی.
متأســفانه االن دیگــر حجیت
و مرجعیــت اســتادکاران
جــز در خوشنویســی کــههنــوز مقــداری باقــی مانــده
اســت -وجــود نــدارد .البتــه
ایــن مرجعیــت در موســیقی
حتــی تــا چند دهــه پیــش وجود
داشــت .تعــداد زیــادی موســیقیکار
و موســیقیدان و موســیقار ســنتی بودنــد
و حضــور آنهــا همیشــه تضمینکننــده جهــت
درســت موســیقی بــود .در مــورد دیگــر هنرهــا هــم بــه
همیــن صــورت بــود .االن در معمــاری ،نگارگــری،
نقاشــی و موســیقی اصــ ً
ا چنیــن چیــزی نداریــم.
امــا همــان طــور کــه گفتیــم هنــوز در خوشنویســی
مقــداری هســت و در مــورد ایــن هنــر بــه علــل
خاصــی کــه دارد احتمــال داده میشــود بــه طــور
اســتثنایی همچنــان ادامــه پیــدا کنــد.

نکتــهای کــه مســئله را مغشــوش کــرده ایــن
اســت کــه در آمــوزش هنــر در دانشــگاهها روی
اصطالحــات خالقیــت و نــوآوری تأکیــد میشــود.
بــا اینکــه خالقیــت و نــوآوری دو اصطــاح مثبــت
و کلیــدی هســتند امــا بــا برداشــتی کــه امــروزه
از ایــن دو اصطــاح میشــود ،تأثیــر منفــی بــر
جریــان خالقیــت واقعــی هنــر گذاشــته شــده اســت.
خالقیــت و نــوآوری تقریبــ ًا بــه طــور متــرادف
اســتفاده میشــود و بــه معنــی «چیــز دیگــر گفتــن»
اســت .اگــر کســی «چیــز دیگــر» بگویــد مــورد
توجــه قــرار میگیــرد و کار او مثبــت ارزیابــی
میشــود؛ حــاال هــر طــور میخواهــد باشــد! مث ـ ً
ا
اگــر تــا بــه حــال همــه بــا قلمــو نقاشــی میکردنــد،
اگــر کســی پیــدا شــود کــه بــا دســته قلــم نقاشــی
کنــد ایــن یــک کار ابتــکاری و خالقیــت شــناخته
میشــود .گویــی کــه هنــر فــی نفســه و از درون
معیارهــای حقیقــی نــدارد و ایــن فقــط ابــزار و
چیزهــای متفــاوت و جدیــد هســتند کــه بــه هنــر
ارزش میدهنــد .در گذشــته هیــچ وقــت ایــن طــور
نبــوده اســت .ایــن از خصوصیــات دوره جدیــد
اســت .دورهای کــه در آن معیارهــا بــه هــم ریختــه
اســت و متأســفانه در آمــوزش هنــر هیــچ اصولــی
وجــود نــدارد .همیــن دیــدگاه جدیــد کــه در همــه
زمینههــا وجــود دارد ایــن وضــع را ایجــاد کــرده
اســت .اصطــاح نــوآوری و خالقیــت از واژههــای
بــد تأثیــری اســت کــه امــروزه در دانشــکدههای
هنــر وجــود دارد .بــه خصــوص در نقطــه مقابـلاش،
هــر کاری کــه ارزشــمند باشــد و بخواهــد فرهنــگ
و هنــر مــا را اســتمرار دهــد -کــه خــود بــه خــود
یــادآور میــراث هنــری مــا باشــد -در دانشــکدهها و
مراکــز آمــوزش هنــر ســعی میشــود بــا برچســب
تقلیــد ،محلــی از اعــراب برایــش بــاز نشــود.
ایــن نکتــه بــرای کســانی کــه بــه هنــر ســنتی
فکــر میکننــد قابــل توجــه اســت .اینکــه چطــور
میتــوان ایــن مســئله را حــل کــرد دشــوار شــده
اســت.
هنــر مــا در دوره جدیــد جزئــی (اگــر نخواهیــم
بگوییــم زائــدهای!) از فرهنگــی اســت کــه در غــرب
رایــج اســت و بــه جاهــای دیگــر از جملــه بــه ایران
هــم کشــیده میشــود .نتیجــه میگیریــم در بیــرون
از اینجــا وضــع بهتــر از ایــن نیســت؛ بــا ایــن تفاوت
کــه در نقــاط دیگــر دنیــا برنامهریــزی میشــود و
ایــن برنامههــا اجــرا میشــود.

امــروز میخواهیــم راجــع بــه هنرهــای نمایشــی
از دیــدگاه ســنتی صحبــت کنیــم .امــروزه هنرهــای
نمایشــی معمــوالً بــه ســینما و تئاتــر تقســیم
میشــود .تئاتــر و ســینما از تولیــدات فرهنگــی
غربــی اســت کــه بیشــتر از چنــد دهــه نیســت
کــه وارد ایــران شــده اســت و محصــول دوره پســا
ســنتی اســت .ایــن نکتــه قابــل توجهــی اســت کــه
هنرهــای مــا -بــا تعریفــی کــه مــا از هنــر داریــم
و شــامل خوشنویســی هــم میشــود -محصــول
دوره ســنتی بودنــد و توســط هنرمنــدان ســنتی و
بــرای مخاطبــان ســنتی شــکل گرفتنــد .امــا تئاتــر
و ســینمای امــروزی از هنرهایــی هســتند کــه در
دوره ســنتی شــکل نگرفتنــد ،زیــر نظــر جامعــه
ســنتی نبودنــد ،توســط هنرمنــدان ســنتی هــم ایجــاد
نشــدند و ســابقه تاریخــی هــم ندارنــد .پــس مــا
در مــورد ایــن هنرهــا تجربــه زمانمنــد نداریــم.
چطــور میتــوان در مــورد تئاتــر و ســینما در دوره
جدیــد تصمیــم گرفــت؟ و چگونــه میتوانیــم آن
را ارزیابــی کنیــم؟ و وقتــی کــه پذیرفتیــم ،چگونــه
میتوانیــم آن را بــه درخــت تنومنــد فرهنگمــان
پیونــد دهیــم؟ ایــن امــر در ایــن دوره کــه متأســفانه
معیارهــای حقیقــی در ابعــاد وســیع در دســت انســان
نیســت کمــی دشــوار اســت.
در دوره جدیــد کــه داد و ســتد عظیــم ،وســیع و
بزرگــی بیــن فرهنــگ ایــران یــا بــه طــور کلــی،
فرهنــگ جهــان اســام ،بــا بیــرون از ایــن دنیــا
برقــرار شــد بیشــتر نگاههــا بــه طــرف غــرب
بــود؛ غربــی کــه چنــدان نمیتوانســت بــه هنــر و
فرهنــگ مــا کمــک کنــد .چــرا کــه اســاس تمــدن
جدیــد غــرب بــا تمدنهــای شــرقی و تمــدن مــا
تفــاوت و حتــی تبایــن و تضــاد دارد .اگــر بــه جــای
ایــن توجــه -و یــا دســت کــم در کنــار ایــن توجــه-
بــه هنــر شــرق هــم توجــه میشــد ،خیلــی چیزهــا
میشــد گرفــت و میشــد وارد داد وســتدهایی
شــد کــه میتوانســت پاســخهای خیلــی بهتــری
بــرای امــروز مــا پیــدا کنــد .بــه طــور مثــال نــگاه بــه
هنــد ،چیــن ،ژاپــن و کــره.
بــه جــز ســینما و تئاتــر بــه عنــوان هنــر نمایشــی ،مــا
چندیــن هنــر دیگــر نمایشــی در ایــران داشــتیم کــه

نــوع بســیار پیشــرفته آن قطعـ ًا تعزیــه اســت .تعزیــه،
بــه اصطــاح فرنگیهــا ،یــک ژانــر هنــری خــاص
اســت کــه متفــاوت از نمایشهــای دیگــر دنیــا و
حتــی در شــرق مثــل نمایــش ژاپنــی اســت .تعزیــه
واقعــ ًا ســاخته و پرداختــه ایــران اســت و در بیــن
مســلمانان شــیعه شــکل گرفتــه اســت .اســم آن از
ماتــم و عــزاداری حکایــت میکنــد و مربــوط بــه
قســمتهای آخــر زندگــی امــام حســین و فجایعــی
اســت کــه در کربــا رخ داد اســت و آن
داســتانها را یــادآوری میکنــد.
مطابــق بررســیها ،شــکل
ظاهــری و بیرونــی عــزاداری
بــرای امامــان از دوره آل
بویــه شــروع شــد و همیــن
طــور ادامــه پیــدا کــرد.
بعــد شــکل نمایشــی پیــدا
کــرد و تــا دوره قاجــار
گســترش پیــدا کــرد .هنــر
تعزیــه هنــوز هــم وجــود
دارد .توقــع بــر ایــن بــود کــه
بــا توجــه بــه شــرایط دهههــای
اخیــر بــر هنــر تعزیــه تأکیــد شــود
و گســترش پیــدا کنــد ولــی متأســفانه
کســانی کــه دســت انــدر کار هســتند میداننــد کــه
موانــع عجیــب و غریبــی بــرای توســعه تعزیــه وجــود
دارد کــه متأســفانه پاســخی بــرای آن پیــدا نمیشــود.

یکــی از بــزرگان اهــل ســنت گفتــه کاخ بــزرگ
اســام توســط دو هجــرت ســاخته و حفــظ شــد:
یکــی هجــرت رســول خــدا از مکــه بــه مدینــه و
دیگــری هجــرت امــام حســین از مدینــه بــه کوفــه،
کــه البتــه در کربــا متوقــف شــد .اگــر هجــرت
دوم نبــود ایــن کاخ برجــا باقــی نمیمانــد .شــرایط
موجــود در آن زمــان چنیــن هجرتــی را الزم میکــرد
و امــام حســین هــم در حرکتشــان گفتنــد کــه
بــرای حفــظ دیــن ایــن کار را میکننــد .بنابرایــن
هــر کــس کــه در دل خــود احســاس دِیــن بــه ایــن
دیــن و فرهنــگ میکنــد ،وامــدار آن هجــرت اســت.
اســم تعزیــه یــادآور عــزا و ماتــم اســت امــا در ســیر
خــودش بــه بیــان حــاالت دیگــری هــم پرداختــه
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اســت .بــه خصــوص از دوره قاجــار بــه بعــد شــاهد
نمونههایــی از تعزیههــای اجتماعــی ،سیاســی
و حتــی تعزیههــای طنــز و فکاهــی بودیــم .ایــن
قابلیــت تعزیــه را میرســاند کــه میشــود روی
آن کار شــود .انتظــار بــر ایــن اســت کــه در کنــار
تئاتــر و نمایــش امــروزی کــه در تئاتــر شــهر اجــرا
میشــود ،تعزیــه هــم اوالً حفــظ ،احیــا و شــناخته
شــود و بعــد توســعه و اســتمرار پیــدا کنــد.
مهمتریــن مراکــز تعزیــه در ایــران کمــا فــی
الســابق در شــهرها اســت .بعضــی شــهرها مثــل
کاشــان و قزویــن بــه تدیــن معــروف هســتند .یعنــی
دیانتشــان خیلــی ظاهــر اســت .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه گروههــای تعزیــه کاشــان ،قزویــن،
اراک و تفــرش معــروف هســتند .کســی اســتاد
رضــا حیــدری ،تعزیهگــردان حــی و حاضــر را
میشناســد؟ چنــد ســال پیــش فرهنگســتان هنــر در
همیــن فضــای رواق هنــر چنــد شــب برنامــه داشــت
و هرشــب یــک تعزیــه را نمایــش میدادنــد کــه کار
گــروه آقــای رضــا حیــدری بــود .انصافـ ًا
بــا هــر معیــاری ،ایشــان و گروهشــان
هنرمنــد هســتند.
بخــش عــزاداری تعزیــه فقــط بــه
عــزاداری بــرای امــام حســین محــدود
نمیشــود .تعزیــه امــام علــی و ضربــت
خــوردن ایشــان و حــوادث قبــل و بعــد
از آن هــم جــزو تعزیــه هــای اســتاد
رضــا حیــدری بــود .تکــرار میکنیــم کــه تعزیــه در
دنیــا از هــر نظــر ،یــک ژانــر و یــک نــوع هنــری
خــاص و بــی نظیــر اســت کــه ســاخته و پرداختــه
ایرانیــان اســت .تعزیــه بــه مــرور زمــان ســاخته و
پــرورده و بالیــده شــده اســت تــا بــه ایــن شــکل
درآمــده اســت .جــای افســوس دارد کــه تعزیــه بــه
همیــن صــورت رهــا شــده و ارزش و اهمیــت آن
در تأثیــری کــه میتوانــد بــر اســتمرار فرهنــگ مــا
داشــته باشــد ناشــناخته مانــده اســت.
بــه طــور کلــی محــل و شــکل برگــزاری تعزیــه،
لبــاس بازیگرهــا ،ترکیــب شــعر ،موســیقی ،آواز و
نمایــش را بــا خــود دارد .یعنــی از همــه امکانــات
هنــری بــرای بیــان حقایــق و وقایــع مــورد نظــر
اســتفاده میکنــد .تعزیــه نــه فقــط از نظــر موضــوع
کــه گوشــههایی از تاریــخ مقــدس مــا را بیــانمیکنــد -بلکــه از نظــر شــکل ،صــورت و فــرم هــم
کام ـ ً
ا ســنتی اســت؛ یعنــی بــا دیدگاههــای ســنتی

هماهنــگ اســت.
وجــه عمومــی هنرهــای ســنتی ایــن اســت کــه
بــر خــاف هنرهــای رایــج غربــی ،کــه نهایتــ ًا
واقعنمایــی و طبیعتگرایــی اســت و بــه ســختی
ممکــن اســت کــه در جایــی از طبیعــت فاصلــه
بگیــرد ،تمثیلــی اســت .در نقاشــی و نمایــش ایــن
موضــوع را میبینیــم .مثــ ً
ا در نمایشــنامههای
شکســپیر مثــل اتلــو و مکبــث احتمــاالً دیدهایــد کــه
بــه ســختی از عالــم واقــع فاصلــه گرفتــه میشــود.
هنرهــای ســنتی مــا تمثیلــی هســتند .یعنــی ظاهــرا
چیــزی را نشــان میدهنــد امــا در واقــع بــه چیــزی
ورای آن اشــاره میکننــد .ایــن موضــوع را در
نگارگــری بــه شــکل مشــهود و ثابــت میبینیــم .امــا
در نمایــش بــه صــورت دیگــری وجــود دارد .کمــال
آن چیــزی کــه در هنــر تئاتــر در اصطــاح بــه آن
«فاصلهگــذاری» گفتــه میشــود در تعزیــه وجــود
دارد؛ یعنــی فاصلــه گرفتــن از واقعیــت بیرونــی و
حادثــه تاریخــی .در تعزیــه بیــان تاریــخ نیســت.
بلکــه تعزیــه از تاریــخ فراتــر م ـیرود
و بــه آناتــی ورای زمــان و عالــم دیگــر
میرســد و از همــه ابزارهــای در
دســت خــودش اســتفاده میکنــد.
تعزیــه بــه موســیقی ایرانــی هــم
خیلــی کمــک کــرده اســت .کســانی
کــه رشتهشــان موســیقی بــوده و یــا
موســیقی را دنبــال کردهانــد میداننــد
کــه بعضیهــا گفتهانــد موســیقی ایرانــی ،تحــت
تأثیــر تعزیــه ،بــه ایــن صــورت غمنــاک درآمــده
اســت .از ایــن گفتــه قــدر مســلم نتیجــه میگیریــم
کــه موســیقی اصیــل ایرانــی تحــت تأثیــر تعزیــه
بــوده اســت .زیــرا محــل ظهــور موســیقی ایرانــی
غیــر از دربــار و جلســات حلقههــای عرفانــی ،در
تعزیــه بــود کــه جنبــه مردمــی داشــت .امــا چطــور
تعزیــه بــر موســیقی تأثیــر گذاشــته اســت؟ تعزیــه
موســیقیاش را از موســیقی میگیــرد؛ امــا چگونــه
میتوانــد بــر آن تأثیرگــذار باشــد؟ حضــور تعزیــه
و کاربــرد موســیقی در تعزیــه باعــث میشــد کــه
محتــوای معنــوی و مســیر حرکــت موســیقی ایرانــی
تــا حــد زیــادی تضمیــن شــود .یکــی از راههــای
تضمیــن جهتگیــری موســیقی ســنتی ایرانــی
پیونــد آن بــا تعزیــه بــود.
امــا در مــورد اینکــه غمبــار بــودن موســیقی اصیــل
ایرانــی تحــت تأثیــر تعزیــه اســت بایــد بحــث شــود

تــا مســئله روشــن شــود .یــک پاســخ میتوانــد ایــن
باشــد کــه چــه تعزیــه و چــه موســیقی ســنتی ایرانی،
هــر دو از یــک منبــع نشــأت میگیرنــد کــه آن منبــع
خصوصیــاتاش را دیکتــه میکنــد .ایــن دیــدگاه،
دیــدگاه اســام اســت کــه بــه ایــن صــورت میتواند
حضــور داشــته باشــد .دیــدگاه قــرآن و احادیــث بــر
جــدی گرفتــن زندگــی ،حیــات و داســتان هســتی
و هماهنــگ شــدن بــا آن و -همچنیــن همــان طــور
کــه در جلســه اول هــم یــادآوری کردیــم -دوری از
کار لغــو و بیهــوده اســت .اگــر اینهــا را کنــار هــم
قــرار دهیــم خصوصیــات هنــری مــا بهتــر مشــخص
میشــود.
حضــار :غــم و شــادی تعریــف ثابتــی بیــن افــراد
مختلــف ندارنــد کــه مــا بتوانیــم بگوییــم یــک
موســیقی شــادیآور یــا غمنــاک اســت .ایــن در
مــورد بقیــه هنرهــا هــم صــادق اســت .اینکــه فــرد
شــادی و غــم را در چــه میبینــد خیلــی فــرق
میکنــد و بســتگی بــه ایــن دارد کــه چقــدر بــا
آن هنــر آشــنایی دارد .اینکــه مــا بگوییــم موســیقی
ایرانــی غمنــاک اســت بــه نظــر مــن جفاســت .آیــا
شــادی قــرار اســت بهجــت درونــی باشــد یــا یــک
شــادی گــذرای دنیایــی کــه فقــط قــرار اســت چنــد
لحظــه مــا را شــاد کنــد؟ غــم و شــادی میتوانــد
تعاریــف مختلفــی داشــته باشــد.
آقــای دکتــر فرزانیــار :صحبــت شــما بــه ایــن
برمیگــردد کــه آیــا اصــ ً
ا غــم و شــادی معنــای
محصلــی دارنــد یــا نــه؟ در هنــر بحــث فــرم و
صــورت اســت .مــا هــر چیــز را در ایــن عالــم فقــط
بــه وســیله صــورت میتوانیــم ظاهــر کنیــم و بعــد
میتوانیــم بیــان کنیــم و بعــد میتوانیــم انتقــال
دهیــم .ســؤال مهــم هنــری ایــن اســت کــه آیــا
صورتهــا معنــی مشــخصی دارنــد یــا نــه؟ آیــا هــر
صورتــی میتوانــد هــر معنــی را بدهــد یــا نــه؟ آیــا
همــان صورتــی کــه ماتــم را ظاهــر میکنــد -یــا
اگــر فلســفیتر بگوییــم ،حالــت قبــض را بوجــود
مــی آورد -میتوانــد حالــت بســط هــم بــه وجــود
آورد؟ اصـ ً
ا آیــا قبــض و بســط ،تصــور و برداشــت
آدمهاســت یــا اینکــه واقع ـ ًا چیــزی بــه نــام غــم و
شــادی وجــود دارد؟ شــاید بــا ذکــر یــک مثــال تــا
حــدی بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود .مــا هــم
موســیقی ماتــم داریــم و هم موســیقی شــاد و جشــن
و ســرور .اگــر امــروزه کســی در مراســم ترحیــم
موســیقی جشــن و ســرور بگــذارد آیــا کســی از

بیــن جمعیــت عــزادار هســت کــه راضــی باشــد؟
عــزاداران دوســت دارنــد یــک عامــل بیرونــی باشــد
کــه آنهــا را متوجــه و محــزون کنــد.
صحبــت شــما دو قســمت اســت کــه بایــد از
هــم جــدا شــود تــا بتــوان بــه جــواب رســید.
آیــا تشــخیص مــا اشــتباه اســت؟ آیــا تشــخیص
آدمهــا متفــاوت اســت؟ یــا اینکــه اصــ ً
ا خــود
موســیقی چیــزی بــه عنــوان شــادی و غــم یــا
گرفتگــی و گشــادگی نــدارد و همــهاش فقــط
برداشــت مــا اســت .البتــه ایــن چیــزی اســت کــه
امــروزه غربیهــا زیــاد روی آن کار میکننــد .آنهــا
میگوینــد زیبایــی در چشــم بیننــده اســت؛ یعنــی
جمــال چیــز مشــخصی نیســت .نظــم و هماهنگــی به
بیننــده بســتگی دارد .در موســیقی میتوانــد اینطــور
باشــد کــه غــم و شــادی و هــر حالــت دیگــر کــه
مــا میتوانیــم از موســیقی بگیریــم بســتگی بــه حــال
شــنونده و برداشــت او دارد .و در هــر صــورت هــر
نــت ،نغمــه و لحنــی میتوانــد هــر حالتــی را ایجــاد
کنــد .ولــی واقعــ ًا ایــن طــور نیســت .بــا همیــن
مثــال مجلــس ترحیــم کــه گفتیــم ،عامــه مــردم
کــه ممکــن اســت موسیقیشــناس هــم نباشــند و
حساســیت موســیقایی خیلــی دقیــق هــم نداشــته
باشــند ،تشــخیص موســیقی ماتــم و شــاد را دارنــد.
همــان طــور کــه در جشــن و عروســی کســی توقــع
نــدارد کــه موســیقی ماتــم پخــش شــود.
اگــر یــک قــدم در مباحــث هنــری جلوتــر رویــم
آنــگاه تفاوتهــای دقیــق و رقیقــی هســت کــه در
آنجــا بایــد صحبــت شــود کــه ســلیقه چقــدر در
هنــر نقــش دارد .ســبک چیســت؟ ایــن ســبکها
چگونــه شــکل گرفتنــد؟ حالــت نفســانی هنرمنــد یــا
شــنونده و مخاطــب چقــدر در مواجــه شــدن او بــا
یــک قطعــه موســیقی تأثیــر دارد؟ تمــام اینهــا عوامــل
فرعــی و بعــدی اســت کــه بایــد بــر واقعیــت فرمهــا
ســوار شــود.
ممکــن اســت هنرمنــدی در یــک دوره زندگــی یــک
جــور کار کنــد و در دوره دیگــری از زندگـیاش بــه
گونــه دیگــری کار کنــد .یعنــی از یــک ســبک اصلی
پیــروی کنــد ولیکــن بــه تناســب حــال خــودش و
مراتــب وجــودی خــودش در دوره مختلــف و
گاهــی اوقــات حتــی در یــک هفتــه ممکــن اســت
تفاوتــی را ظاهــر کنــد .ولــی آنهایــی کــه هنرشــناس
هســتند -چــه در موســیقی چــه در معمــاری یــا هــر
هنــر دیگــری -میتواننــد تشــخیص دهنــد کــه
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همــه ایــن کارهــا اثــر فــان هنرمنــد هســتند .آنهــا
میتواننــد جزئیــات طیفهــای فرعــی را از اصلــی
تشــخیص دهنــد.
مثــ ً
ا کســانی کــه معمــاری کار کردهانــد خیلــی
راحــت میتواننــد معمــاری دوره صفویــه را از دوره
ســلجوقی یــا قاجــاری تشــخیص دهنــد .بــا اینکــه
معمــاری دوره صفــوی که از ســال  900تــا  1200در
جریــان بــود خــودش تفاوتهایــی داشــت .حتــی
مثـ ً
ا معمــاری قزویــن بــا معمــاری اصفهــان و تبریز
فــرق داشــت .حتــی ممکــن اســت تفاوتهــای
کمــی در جزئیــات کارهــای یــک هنرمنــد معیــن،
مثــا یــک معمــار مشــخص دوره تیمــوری در
دورههــای مختلــف زندگــیاش ،وجــود داشــته
باشــد کــه بــرای آنهایــی کــه بــا معمــاری ســر و کار
دارنــد بــه ســادگی قابــل تشــخیص اســت .معمــوالً
اصــل و اساســی کــه در یــک هنرمنــد یــا در یــک
دوره هســت قابــل تشــخیص اســت ،ولــی تــا آنجــا
کــه بــه برداشــتهای شــخصی مربــوط میشــود
ایــن طــور نیســت کــه کســی بتوانــد قبــض و بســط
را بــا هــم مخلــوط کنــد و اشــتباه بگیــرد.
حضــار :رنگهــا تأثیــر نــدارد؟ مثـ ً
ا در هنــد لبــاس
عــزا ســفید اســت .مــا ســیاه میپوشــیم.
آقــای دکتــر فرزانیــار :اینهــا قــرارداد هســتند امــا
موســیقی قــراردادی نیســت .موســیقی مثــل رنگهــا
اســت کــه تأثیــر رنــگ قرمــز بــا رنــگ آبــی متفاوت
اســت .چــون رنگهــا طــول مــوج دارنــد .ایــن
تفــاوت فقــط بــرای انســانها نیســت و بــر حیوانــات
هــم تفــاوت تأثیــر دارنــد .نمیتــوان ایــن امــر را
انــکار کــرد.
میگفتنــد در دورهای کــه کمونیســتها بــرای
مدتــی در ایــران حکومــت را بــه دســت گرفتنــد،
چــراغ قرمــز را بــرای عبــور وضــع کردنــد .چــون
قرمــز رنــگ مــورد عالقــه کمونیســتها اســت
و معتقــد بودنــد قرمــز رنــگ پویاســت .و رنــگ
ســبز رنــگ توقــف اســت و خودروهــا بایــد در
چهارراههــا متوقــف شــوند .از ایــن نظــر اینهــا
قــراردادی هســتند .ولیکــن طــول مــوج رنــگ قرمــز
و تأثیــر رنگهــا را نمیتــوان انــکار کــرد.
حضــار :در دیــدگاه ســنتی صحبــت ایــن اســت کــه
صــورت از معنــا و فــرم از محتــوا خالــی نیســت.
هــر صورتــی بــا خــودش یــک معنایــی دارد و هــر
فرمــی بــا خــودش یــک محتوایــی حمــل میکنــد.
امــا یــک دیــدگاه دیگــر هــم هســت کــه در واقــع

یــک قــدم فراتــر اســت و میگویــد محتــوا هســت
کــه فــرم را میســازد .ایــن چقــدر قابــل دفــاع
اســت؟
آقــای دکتــر فرزانیــار :ایــن دیــدگاه غربــی هــا
.1
اســت کــه فــرم بایــد از عملکــرد تابعیــت کنــد
ولــی دیــدگاه جهــان ســنتی خیلــی متفــاوت اســت.
در دیــدگاه ســنتی ایــن مهــم اســت کــه بتــوان بــا
صــورت و فــرم ،بــه حقایــق بیفــرم و بیصــورت
اشــاره کــرد.
حضــار :ابتــدا مــا فــرم را داریــم و فــرم مــا را بــه
محتــوا رهنمــون میکنــد؟
آقــای دکتــر فرزانیــار :نــه .فــرم رهنمــون
نمیکنــد .در هنرمنــد ایــن طــور نیســت .او اول بــه
معنــی میرســد و بعــد کــه میخواهــد آن معنــی
را ظاهــر کنــد از فرمهــا در کار خــودش اســتفاده
میکنــد .هنرمنــد بایــد معانــی را بــه شــکل صــورت
ظاهــر کنــد تــا مخاطــب از صــورت بــه معنــی مــورد
نظــر کســی کــه آن قطعــه هنــری را بــه وجــود آورده
اســت برســد .ایــن چیــزی اســت کــه در هنــر ســنتی
شــرق وجــود داشــت.
در آمــوزش هــر هنــر بــا توجــه بــه نکاتــی کــه
امــروز یــادآوری کردیــم ســه مرحلــه وجــود دارد:
اول آشــنا شــدن بــا مصداقهــای عالــی هــر هنــر
اســت .کســی کــه در کار موســیقی اســت حتمــ ًا
بایــد تعــداد زیــادی قطعــه عالــی موســیقی شــنیده
باشــد و در حافظــه موســیقایی خــود داشــته باشــد.
دوم ،تشــخیص فــرم بــا تأثیــر خاصــی اســت کــه
دارد .اینکــه چــرا ایــن قطعــه موســیقی کــه مــا آن
را عالــی میدانیــم و ایــن تأثیــرات را دارد ،قطعــه
کاملــی اســت .یعنــی اول ،وســط و آخــر دارد و از
نظــر قبــض و بســط کامــل اســت .از نظــر صــورت
چــرا بــه ایــن شــکل اســت؟ چگونــه نغمــات کنــار
هــم قــرار گرفتهانــد و چگونــه نواختــه شــدهاند
کــه چنیــن تأثیــری دارد؟ و ســوم اینکــه اگــر یــک
هنرجــو بخواهــد خــودش تولیــد کننــده باشــد ،بایــد
بتوانــد رابطــه صــورت و معنــا را بــا دانشــی کــه دارد
و تشــخیصی کــه پیــدا کــرده دریابــد و تمریــن کنــد
تــا آن خواســته معنایــی خــودش را بــا صورتهــای
معیــن متناســب بــا رشــته هنــری خــودش ،بــه

وجــود آورد.
حضــار :نمونههــای اعــای هنــر در مــورد هنرهــای
مــدرن مثــل ســینما را چگونــه میتــوان پیــدا کــرد؟
آقــای دکتــر فرزانیــار :در درجــه اول ســینماگران
اگــر حقیقتــ ًا دغدغــه فرهنگــی یــا باالتــر از آن،دغدغــه حقیقت ـ ًا معنــوی داشــته باشــند -بایــد روی
ایــن زمینــه کار کننــد .ســؤالتان بــرای کســانی کــه
دغدغــه ایــن مســأله را در هنرهای نمایشــی و ســینما
دارنــد خیلــی مهــم و دقیــق اســت .اجــازه دهیــد بــا
یــک مقدمــه شــروع کنیــم .احتمــاالً اینجــا کســی
فیلمهــای ســاتیاجیترای هنــدی را ندیــده اســت.
کســی ماجــرای هابــی و گابــی اثــر ســاتیاجیترای
را دیــده اســت؟ یــا فیلمهــای کوروســاوا یــا
تارکوفســکی را چطــور؟ بعضــی از ایــن فیلمهــا از
نظــر موضــوع قابــل توجــه هســتند و ذات معنــوی
دارنــد .مث ـ ً
ا فیلــم  Uzala Dersuاثــر کوروســاوا
خیلــی طبیعتگــرا اســت و دیــدگاه آنیمیســتیک
دارد .همــه اجــزاء هســتی را -در حــدی کــه در فیلــم
ظاهــر میشــود -دارای درک و شــعور میدانــد.
بــه ســؤال شــما برمیگردیــم .در ســینما دو مطلــب
هســت :یکــی انتخــاب موضــوع و دیگــری نحــوه
ارائــه ،یــا اســتفاده از صورتهــا و صــور .البتــه
انتخــاب موضــوع اهمیــت دارد امــا چیــزی کــه بایــد
خیلــی روی آن کار شــود و تقریبــ ًا نشــده ،مســئله
نحــوه بــه کارگیــری صورتهاســت .ادبیــات مــا تــا
انــدازهای نکاتــی دارد کــه اگــر بــه آنهــا توجــه شــود
میتوانــد راهگشــا باشــد.
نظامــی در یکــی از داســتانهای مجموعــه اشــعارش
میگویــد:
در شعر مپیچ و در فن او
چون اکذب اوست احسن او
یعنــی اول داوری نکنیــم .شــعر هــر چــه دروغتــر
باشــد بهتــر اســت .ایــن دروغ ،دروغ اخالقــی ،کــه
مضمــوم اســت ،نیســت .ایــن دروغ ،غیــر واقعــی
بــودن اســت .بهتریــن فیلمهــا الزامــ ًا فیلمهــای
تاریخــی و مســتند نیســتند .فیلمهایــی هســتند کــه
داستانشــان ســاخته شــدهاند .در مثنــوی میخوانیــم:
یک فسانه راست آمد یا دروغ
تا دهد مر راستیها را فروغ

هــدف ایــن اســت کــه مــر راســتیها را فــروغ دهــد،
روشــن کنــد و جلــوی چشــم مــا بیــاورد .بــر ســر
اینکــه منابــع داســتانهای مثنــوی کجاســت بحــث
هســت .برخــی از داســتانهای مثنــوی برگرفتــه
از داســتان کهــف و داســتان حضــرت موســی در
قــرآن هســتند .برخــی دیگــر از احادیــث یــا تــورات
اســت .امــا قطعــ ًا بخشــی از داســتانهای مثنــوی
ریشــه تاریخــی ندارنــد و موالنــا آنهــا را ســاخته
اســت کــه بــه راســتیها فــروغ دهــد .در اخــاق
بــه ایــن امــر دروغ میگوینــد .امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه ایــن دروغ در هنــر یعنــی فاصلــه گرفتــن
از واقعیــت زمانمنــد و مکانمنــد کــه نــه تنهــا
مضمــوم نیســت ،بلکــه اگــر بــا هــدف درســت و بــا
موفقیــت انجــام گیــرد قابــل توجــه اســت .در واقــع
همیــن مطلــب بــوده کــه هــم در ادبیــات و هــم در
نقاشــی و نگاگــری مــورد نظــر بــوده اســت.

داســتان دقوقــی در مثنــوی از ایــن نظــر کــه چطــور
زمــان و مــکان و واقعیــت بیرونــی بــا امــر مثالــی در
هــم میآمیزنــد و صحنههــای عجیــب و غریبــی بــه
وجــود میآورنــد ظرفیــت زیــادی دارد .عنــوان ایــن
داســتان در مثنــوی «دقوقــی و کرامــاتاش» اســت.
در واقــع او یکــی از اولیاســت کــه داســتاناش در
مثنــوی گفتــه شــده اســت .مــا در ادبیاتمــان از
ایــن منابــع و نمونههــا داریــم و میتوانیــم از آنهــا
اســتفاده کنیــم .در ســینما کســانی کــه کارشــان ایــن
اســت بایــد بداننــد چطــور بتواننــد صــورت دیگــری
از واقعیــت را مطــرح کننــد.
از دیــدگاه فرهنــگ مــا عالــم محســوس و عالــم
مشــهود نازلتریــن عوالــم وجــود اســت ،و عوالــم
باالتــری هســت کــه ارزشــمندتر هســتند .آن عوالــم
ریشــه و علــت وجــودی ایــن عالــم هســتند .ایــن
عالــم محســوس کــه مــا میبینیــم ،ســایه آن عوالــم
اســت .گفتهانــد اگــر بهشــت نبــود ،هیــچ باغــی
روی زمیــن نبــود .ایــن باغهــا تصویــر بهشــت
آســمانی هســتند .عالــم غیــب و عالــم شــهادت
داریــم کــه در قــرآن بــه آن تکیــه شــده اســت .تمــام
فرهنــگ مــا اشــاره دارد بــه ایــن حقیقــت و رفتــن
از واقعیــت بیرونــی بــه آن حقیقتــی اســت کــه منشــأ
ایــن واقعیــت خارجــی اســت.
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بــر خــاف چیــزی کــه در چنــد صــد ســال اخیر در
غــرب بــوده ،اوج انحطــاط هنــری در غــرب در دوره
حــال اســت و ممکــن اســت همچنــان ادامــه پیــدا
کنــد .غــرب هرگــز ایــن طــور نبــوده اســت .چــه
از نظــر موســیقی ،چــه از نظــر ادبیــات ،معمــاری و
دیگــر هنرهــا ،دوران قــرون وســطی غــرب دوران
اوج هنــری غــرب اســت .امــا االن انصافــ ًا نــه از
نظــر معمــاری ،نــه از نظــر ادبیــات ،نقاشــی و غیــره
چیــزی کــه قابــل مقایســه بــا گذشــته خــودش باشــد
نــدارد.
در هــر صــورت چیــزی کــه بــرای مــا قابــل
توجــه اســت ایــن اســت کــه امــروز ببینیــم چــه
میخواهیــم و چگونــه میتوانیــم بــه آن برســیم.
در مــورد هنرهــای نمایشــی االن مــا بــا ایــن ســؤال
مواجــه هســتیم کــه ایــن هنــر در دوره پســا ســنتی
بــه وجــود آمــده اســت؛ دورهای کــه نظــارت جامعــه
ســنتی یــا دیــدگاه ســنتی -در صــورت وجــود-
بســیار ضعیــف اســت و مرجعیــت هنرمنــدان ســنتی
در مــورد هنرهــای نمایشــی و موســیقی وجــود
نــدارد .حــال اینکــه چطــور چنیــن هنــری میتوانــد
شــکل بگیــرد صــورت مســئله اســت کــه بایــد بــه
آن توجــه شــود .عامــل دیگــری نیــز اضافــه شــده
اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از کســانی کــه االن
از هنرهــای نمایشــی مثــل ســینما و تئاتــر اســتفاده
میکننــد و کســانی کــه تولیــد میکننــد ،خودشــان
از نظــر ذهنــی چنــدان بــه دیــدگاه ســنتی تعلــق
ندارنــد .ایــن هــم وجــه دیگــری از قضیــه اســت.
بــه آن ســؤال مهــم کــه بــرای ســینما چــه میتــوان
کــرد برمیگردیــم .عــاوه بــر نکاتــی کــه گفتیــم و
ســعی کردیــم صــورت مســئله را توضیــح دهیــم،
بایــد در ســینما هــم ماننــد تئاتــر بــه ایــن نکتــه
توجــه کــرد کــه چگونــه میتــوان از زمــان و مــکان
تاریخــی بــه فــرا تاریــخ یــا بــه فــرا زمــان یــا ال
زمــان اشــاره کــرد و در آنجــا حاضــر شــد؟ در تئاتــر
هــم اگــر بخواهیــم تئاتــری مســتقل از تعزیــه شــکل
بگیــرد بایــد بــه ایــن جنبههــا توجــه کــرد .شــما
خودتــان نظــری داریــد؟
همــان طــور کــه میدانیــد جامعــه مــا بخاطــر
نقشــی کــه ســینما و فیلــم در دوره جدیــد دارد ،در
حــال ســرمایهگذاری زیــادی روی آن اســت .اگــر
در کنــار واقعنماییهــا روی اهــداف اخالقــی یــا
اهــداف ملــی هــم کار شــود ،در آن صورت ســینمای
مــا تبدیــل بــه یــک ســینمای حقیقتـ ًا معنــوی و مثالی

میشــود .ایــن امــر ممتنــع و غیــر ممکــن نیســت.
امــا کســانی میتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد
کــه خودشــان جامعیــت داشــته باشــند ،اهــل معنــا
و معنویــت باشــند ،شــم هنــری داشــته باشــند و
نمونههــای زیــادی را دیــده باشــند.
بــه هــر حــال در ســینمای دهههــای اخیــر و حتــی
یکــی دو دهــه قبــل از انقــاب هــم نمونههــای
قابــل توجهــی میبینیــم .بــه نظــر مــن کارهــای
آقــای حاتمــی از نظــر ســبک و روش در مقایســه
بــا دیگــر ســینماگرانی کــه بنــده میشناســم قابــل
توجــه اســت .ایشــان تقریب ـ ًا در تمامــی فیلمهایــش
دیــدگاه فکــری و فلســفی نســبت بــه انســان داشــت؛
دیدگاهــی ناشــی از رحمــت ،کــه وقتــی بــه انســانها
نــگاه میکــرد آن وجــه رحمــت و وجــه الهــی را
باالتــر از وجــه غضــب الهــی میدیــد .وقتــی
ناصرالدیــن شــاه را هــم نشــان میدهــد ،بــاز هــم
ســعی میکنــد آن جنبههــای انســانیاش را نادیــده
نگیــرد .شــاید شــاهکار ایشــان مجموعــه ســلطان
صاحــب قــران باشــد .جوانترهــا اگــر میخواهنــد
نمونههــای خــوب ببیننــد ایــن کار را ببیننــد .ایشــان
انصافــ ًا هنرمنــد و ســینماگر بــود .داســتانها یــا
فیلمنامــه را خــودش مینوشــت .لباسهــا را خــودش
طراحــی و بــه تــن میکــرد .صحنههــا را خــودش
طراحــی میکــرد .زبــان شــعرگونه و مســجعی
داشــت و مطالــب را خیلــی فاخــر ادا میکــرد.
علیرغــم مطالبــی کــه گفتــه شــد ،ســینمای آقــای
حاتمــی در مرتبــه موضــوع و نهایتـ ًا نحــوه پرداخــت
اســت .ولیکــن آن و وجــه تمثیلــی کــه اســاس هنــر
مــا بــوده ،در ســینمای ایشــان غایــب اســت .او بــه
عنــوان یــک نفــر خیلــی کار کــرد .دیگــران هــم بایــد
کمــک کننــد .بــه هــر حــال ســینما هنــری اســت کــه
نقــش دارد ،حاضــر اســت و بیننــده دارد و االن هــم
کــه بــا امکانــات دیجیتالــی موجــود خیلیهــا ســراغ
ســینما میرونــد ،جــا دارد بــه ایــن جنبههــا هــم
توجــه شــود و بــه ایــن مســائل فکــر کننــد.
در مــورد نمایــش و هنرهــای نمایشــی ،تعزیــه هنری
بســیار غنــی اســت و هنــوز امکانــات آن شــناخته
نشــده اســت .البتــه عــدهای روی آن کار کردهانــد
و کتــاب نوشــتهاند .ایــن آثــار بــه زبانهــای غیــر
فارســی ترجمــه شــده اســت و انصاف ـ ًا هــم وقتــی
کــه بــا تئاتــر رایــج غربــی مقایســه شــدند مــورد
تحســین واقــع شــدند .ایرانــی هــا هــم مطالــب
خوبــی در مــورد تعزیــه نوشــتند ولیکــن هنــوز حــق

مطلــب ادا نشــده اســت و مهمتــر از آن ،هنــوز عــزم
و ارادهای بــرای حفــظ ،اســتمرار و تکامــل تعزیــه
و اســتفاده از ظرفیتهــای آن بــرای هنــر نمایــش
اســتفاده نشــده اســت.

همــان طــور کــه گفتیــم در تعزیــه هنرهــای مختلفــی
بــا هــم جمــع میشــوند و کار میکننــد .شــکل
ظهــور و اجــرای تعزیــه ،شــکل خاصــی اســت
کــه در آن تقریبــ ًا مــرزی بیــن نمایشــگر و بیننــده
وجــود نــدارد و همــه چیــز در حضــور بیننــدگان
اتفــاق میافتــد .هیــچ کوششــی بــرای پنهــان
شــدن چیــزی از نظــر بینندههــا نمیشــود .شــکل
صحنــه تعزیــه بــر خــاف تئاترهــای امــروزی در
وســط یــک فضــا اســت .تماشــگران دور تــا دور
صحنــه مینشــینند .الزام ـ ًا بازیگــران از پشــت ســر
وارد میشــوند ،در گوشــه تعزیهخانــه لبــاس
مخصــوص بازیگریشــان را میپوشــند ،گاهــی بــا
یــک تکــه پارچــه کــه بــه ســر میکشــند و عــوض
میکننــد نقــش یــک بازیگــر هــم عــوض میشــود.
بینندههــا در اجــرای بــازی بازیگرهــا مشــارکت
میکننــد .بازیگرهــا هــم مثــل مــردم بعضــی اوقــات
تحــت تأثیــر صحنههــا اشــک میریزنــد.
یکــی از نکاتــی کــه ارســطو در کتــاب بوطیقــا یــا
همــان فــن شــعر در مــورد هنــر نمایــش بــر آن
تأکیــد کــرده اســت ،ایــن اســت کــه نمایــش،
کاتارســیس اســت .یعنــی بــا مشــارکت کــردن در
واقع ـهای کــه اتفــاق افتــاده و تکــرار آن واقعــه بــه
شــکل تاکیدشــده و ظاهــر کــردن آن واقعــه -یــا بــه
اصطــاح روانشناســان امــروزی ،بیــرون ریختــن آن-
حالــت آســایش و آرامــش بــه بیننــده و همچنیــن
بــه بازیگــر دســت میدهــد .اگــر کاتارســیس را در
نظــر بگیریــم ،در آن صــورت تعزیــه میتوانــد اوج
ظهــور ایــن معنــی باشــد.
گویــا در اواخــر دوران قاجــار در مــورد مــرگ
امیــر کبیــر هــم تعزیههایــی بــوده اســت .گفتیــم
تعزیههــای طنــز و فکاهــی هــم وجــود داشــت.
اگــر کســانی کــه رشــته و کارشــان ایــن اســت ،ایــن
تعزیههــا را گــردآوری کننــد و امکانــات بالقــوه و
بالفعــل آن را هــم ببیننــد ،شــاید بشــود بــرای نمایش
امــروز مــا ،دســت کــم بــه عنــوان یــک شــاخه در

کنــار شــاخههای دیگــر ،روی آن کار شــود و بــه آن
وســعت داده شــود.
اجــازه دهیــد بــدون رودربایســتی بگوییــم کــه
معمــوالً کســانی کــه در ایــن زمینههــا کار میکننــد
مثــل بنــده از یــک قشــر خاصــی هســتند .عمومــ ًا
فکــر میشــود کــه گویــا تمــام ایــران مثــل مــردم
مناطــق از مرکــز بــه بــاالی تهــران فکــر مــی کننــد و
همیــن خواســتهها را دارنــد و بــه همیــن صــورت
بــه دنیــا نــگاه میکننــد .در حالــی کــه مــردم
اســتانهای کویــری مــا نســبت بــه مــردم مناطــق
از مرکــز بــه بــاالی تهــران بــه عالــم ســنتی خیلــی
نزدیکتــر هســتند .هــر نــوع برنامهریــزی و فکــر
کــردن بــه ایــن نــوع مســائل بایــد کل جمعیــت
ایــران را در نظــر بگیــرد؛ جمعیتــی کــه از نظــر
بنــده خوشــبختانه هنــوز بــه انــدازه بخشــی از مــردم
تهــران متجــدد نشــدهاند .در آن صــورت میتــوان
دیــد کــه هنــری مثــل تعزیــه میتوانــد خیلــی مــورد
توجــه آن جمعیــت ســنتیتر واقــع شــود و چــه
بســا از آنجــا دیگرانــی کــه یــک مقــدار از ســنت
فاصلــه دارنــد را هــم بــه فکــر فــرو ببــرد.

در هــر صــورت چیــزی کــه میتوانــد مــا را نجــات
دهــد و بــه ایــن درس حکمــت هنــر هــم مربــوط
اســت ،هیــچ چیــزی جــز فرهنــگ ســنتی ایرانــی مــا
نیســت .حــرف آخــر را او خواهــد زد .بــا ایــن فرض
یادمــان باشــد کــه در درجــه اول احتــرام امــام زاده
را متولــی بایــد حفــظ کنــد .متولــی ایــن فرهنــگ
بــزرگ غنــی کــه تصادفـ ًا در دســت مــا قــرار گرفتــه،
مــا ایرانیــان امــروز هســتیم .اگــر مــا نمایشــنامههای
شکســپیر را بــازی کنیــم ،در نهایــت وقتــی غربیهــا
مــا را ببیننــد چــه میگوینــد؟! ولــی در نهایــت ایــن
خــود مــا هســتیم کــه بایــد بــه هنــر ،معمــاری و
موســیقی خودمــان بپردازیــم.
مــا نبایــد توقــع داشــته باشــیم ملــل دیگــر ایــن کار
را انجــام دهنــد ،البتــه اگــر ایــن کار را انجــام دهنــد
ممنونشــان خواهیــم بــود .ولــی ایرانیــان بایــد
نقــش خــود را ایفــا کننــد ،بایــد کارهــا را بــه دســت
گیرنــد و ایــن حالــت بالتکلیفــی کــه در مواجهــه
بــا مظاهــر تمــدن غــرب ،در شــرقیها بــه طــور
کلــی و در جهــان اســام بــه طــور خــاص و در
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بیــن ایرانیــان بــه طــور اخــص ،وجــود دارد کنــار
رود .ایرانیــان بایــد روی پــای خــود بایســتند .قــدر
میــراث فرهنگیشــان را در همــه زمینههــا از جملــه
در هنــر و هنرهــای نمایشــی بداننــد و در ایــن زمینــه
کار کننــد .مــا میتوانیــم .بالقــوه همــه چیــز آمــاده
اســت .کســانی بایــد باشــند کــه کمــر همــت ببندنــد
و کار کننــد .انصافــ ًا فرهنــگ مــا فرهنــگ عشــق
اســت اگــر بــه معنـیاش دقــت کنیــم؛ از روی عشــق
و نهایــت عالقــه بــا یــک هــدف معنــوی.
عشق آن است که موالنا میگوید:
غرق عشقیام که غرق است اندرین
عشقهای اولین و آخرین
همــه عش ـقها خــوب هســتند .عشــق یعنــی عشــق
بــه کمــال؛ هرچــه کــه میخواهــد باشــد! حتــی
وقتــی مــا بــه عشــق ناقــص زمینــی هــم توجــه
میکنیــم ،از جنبــه کمالــی بــه آن نــگاه میکنیــم کــه
آن را دوســت داریــم نــه جنبــه نق ـصاش .ادبیــات
مــا پــر از ایــن گونــه نــکات آموزنــده اســت کــه راه
را بــه مــا نشــان میدهنــد .حافــظ میگویــد:
عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز
زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
به چوگان هوس نمیشود به هدف رسید.
بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه مــا داریــم بایــد خیلــی
بــه ایــن مســائل توجــه کنیــم .نمیدانــم  1+5هنــوز
هــم هســت یــا تمــام شــده اســت .پــس فــردا بحــث
هنــر پیــش میآیــد و  1+5دیگــری پیــدا میشــود و
میگویــد شــما نمیتوانیــد! مــا بیاییــم و معمــاری و
فیلــم شــما را درســت کنیــم ،مــا بیایــم مســائل شــما
را حــل کنیــم .اگــر مــا همــت نکنیــم ممکــن اســت
بــه ایــن مســائل دچــار شــویم.
حافظ میگوید:
شــهر خالــی اســت ز عشــاق بــود کــز طرفــی
مــردی از خویــش بــرون آیــد و کاری بکنــد
ایــن وضعیــت در آن زمــان هــم بــود .امــا بــه
خصــوص االن هســت .بــه طــور کلــی ایرانیهــا و
شــرقیها بایــد از خودشــان بیــرون بیاینــد و دســت
کــم تــا انــدازهای از تعلقــات فــردی خودشــان
فاصلــه بگیرنــد و در زمینههــای فرهنگــی و هنــری
و تمدنــی مســائل را حــل کننــد.

ایــن مســئله و مســائل شــبیه بــه ایــن در واقــع
بــه ایــن مطلــب مربــوط اســت کــه تــا چنــد دهــه
پیــش و حداکثــر تــا یــک قــرن پیــش ،هــر جــای
دنیــا از نظــر فرهنگــی بــرای خــودش مثــل یــک
جزیــره بــود .کســی بــه دیگــری کار نداشــت.
دنیــای اســام بــرای خــودش بــود و غــرب هــم
مشــغول فرهنــگ خــودش بــود .گاهــی هــم
تماسهایــی بــا هــم داشــتند و مثــ ً
ا جنگهــای
صلیبــی پیــش میآمــد و مثـ ً
ا در جــاده ابریشــم بــا
هــم مرتبــط میشــدند ،یــا مســلمانان در ســفر حــج
از بعضــی ســرزمینهای دیگــر عبــور میکردنــد و
چیــزی از همدیگــر میدیدنــد و یــاد میگرفتنــد.
در آن زمــان کــه هــر اقلیــم فرهنگــی بــرای خــود
ماننــد جزیــرهای بــود ،ایرانیــان هــم چشــم بــه
جــای دیگــری نداشــتند و در همــه زمینههــا
فکــر میکردنــد و پاســخ نیازهــای خودشــان را در
زمینههــا -مثــل علــوم ،صنعــت ،هنــر و فرهنــگ-
پیــدا میکردنــد .بــا فکــر کــردن بهتریــن جوابهــا
را هــم پیــدا کردنــد؛ از حفــر قناتهــای طوالنــی و
رســاندن آب از دویســت کیلومتــر دورتــر بــه محــل
دلخــواه گرفتــه تــا بهتریــن پاس ـخها در مــورد هنــر.
ولیکــن در ایــن دهههــای اخیــر کــه رابطــه بــا
غــرب مطــرح شــد ،متأســفانه زرق و بــرق و ظواهــر
تمــدن غــرب کــه پاســخهای دنیــوی در خــود
داشــت در شــرایط خــاص باعــث شــد کــه ایرانیــان
آن طــور کــه بایــد بــه ایــن مســائل فکــر نکننــد و
بــه جــای اینکــه همچــون گذشــته خودشــان پاســخ
ســؤال خودشــان را از دل فرهنــگ خودشــان و از
منابــع دینــی خودشــان پیــدا کننــد ،در دوره رکــود،
جوابهــای غربــی ظاهــر شــدند .االن هــم همیــن
طــور اســت .بــه خصــوص در دنیــای دیجیتالــی
هــر چیــز کــه غربیهــا میبرنــد و میدوزنــد
شــرقیها میپوشــند .اگــر از ایــن وضعیــت
بیــرون بیاییــم میتوانیــم حتــی بهتــر از گذشــته
پاســخ نیازهــای امروزمــان را مطابــق بــا ســاختار
فرهنگــی خودمــان پیــدا کنیــم و بهتریــن پاس ـخها
را داشــته باشــیم.
پینوشتها:
 .1موســیقی  Popاختصــار کلمــه  popularاســت و

در واقــع یــک نــوع موســیقی عوامانــه اســت.

2. Forms follows functions

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه اسالمی
عضو فرهنگستان علوم

جلسه اول

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
عنــوان بحــث« ،حکمــت هنــر دینــی» اســت و
هــر ســه کلمــه جــای تأ ّمــل و درنــگ دارد.
آیــا میتــوان هنــر را در قالــب فرمــول بیــان
کــرد؟ میتــوان آن را بــا محاســبات ریاضــی
حســاب کــرد؟ میتــوان آن را بــا ریاضیــات
بیــان کــرد؟ در ریاضیــات میگوییــم ایــن
اســت و جــز ایــن نیســت ،مثـ ً
ا  .2+2=4ولــی
آیــا هنــر هــم میگویــد ایــن اســت و جــز
خاصــی بــه
ایــن نیســت یــا هــر کــس نــگاه ّ
هنــر دارد؟  2+2=4را هــر کــس از هــر جــا بــه

طــور یکســان میفهمــد ا ّمــا اگــر یــک تصویــر
هنــری را در م ـیان افــراد بــه قضــاوت بگذاریــم
آیــا همــه افــراد بــه طــور یکســان قضــاوت
میکننــد؟ در ریاضیــات اختالفــی وجــود نــدارد
ولــی آیــا در دیــدگاه هنــری هــم اختالفــی وجــود
نــدارد؟
ارتبــاط هنــر بــا علــوم چیســت؟ آیــا هنــر
تجربهپذیــر و قابــل اندازهگیــری اســت؟ آیــا
در آزمایشــگاه میتــوان آن را مشــاهده و مطالعــه
کــرد؟ بــا میکروســکوپ و تلســکوپ کــه
ابزارهــای علمــی هســتند میتــوان هنــر را دیــد؟
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من ابتدا چند مسأله مطرح میکنم:
 -1هنــر زیبایــی اســت :آیــا همــه مــردم جهــان
زیبایــی را دوســت دارنــد یــا خیــر؟ از هــر کــس
بپرســیم میگویــد زیبایــی را دوســت دارم.
ّ
 -2هنــر ّ
لذتبخــش اســت :آیــا هنــر لــذت
میدهــد یــا چیــزی کــه ّ
لذتبخــش اســت هنــر
اســت؟ چــون هنــر اســت ّ
لذتبخــش اســت
یــا چــون ّ
لذتبخــش اســت هنــر اســت؟ اگــر
بگوییــم چــون هنــر اســت ّ
لذتبخــش اســت
یعنــی ممکــن اســت چیــزی ّ
لذتبخــش باشــد
ولــی هنــر نباشــد.
وقتــی بــا چشــم چیــزی را میبینیــم میگوییــم
زیباســت یــا وقتــی بــا گــوش یــک صــدا یــا
موســیقی را میشــنویم میگوییــم زیباســت .یــک
منظــره یــا یــک نغمــ ه خــوب را زیبــا میدانیــم
ا ّمــا وقتــی میچشــیم میگوییــم خوشمــزه
اســت یــا وقتــی میبوییــم میگوییــم خوشبــو
اســت .پــس در مــورد بوییدنیهــا و چشــیدنیها
زیبــا را بــه کارنمیبریــم بلکــه میگوییــم
خوشبــو یــا خوشمــزه اســت ا ّمــا در دیــدن
و شــنیدن میگوییــم زیبــا .دیــدن و شــنیدن بــا
بوییــدن و چشــیدن چــه فرقــی دارد؟
یکــی از حاضــران :در چشــم و گــوش وجــه
انســانی بیشــتر اســت.
استاد :چرا؟
یکــی از حاضــران :دیــدن و شــنیدن ارتبــاط
بیشــتری بــا فکــر دارنــد.
اســتاد :خــوردن هــم بــا فکــر ارتبــاط دارد.
اگــر یــک چیــز تلــخ بخوریــم عقلمــان بــه مــا
میگویــد آن را دور بریــز.
یکــی از حاضــران :آنچــه میبینیــم یــا
میشــنویم را تغییــر میدهیــم ا ّمــا آنچــه
میبوییــم یــا میچشــیم را تغییرنمیدهیــم.
اســتاد :دیدنــی و شــنیدنی را هــم تغییرنمیدهیــم
فقــط از آن احتــراز میکنیــم (دوری میجوییــم).
عقــل در هــر چهــار مــورد بــه یــک صــورت
عمــل میکنــد.
یکــی از حاضــران :شــنیدنیها و دیدنیهــا
بیواســطه درک میشــوند ا ّمــا لمسکردنیهــا،
چشــیدنیها و بوییدنیهــا باواســطه درک
میشــوند.
اســتاد :فرمایــش خوبــی بــود .توضیــح دهیــد
کــه بیواســطه چگونــه اســت .اگــر نــور نباشــد

میتوانیــم ببینــم؟ نــور واســطه اســت .اگــر
صــوت و هــوا نباشــد میتوانیــم بشــنویم؟ در هــر
چهــار حالــت واســطه وجــود دارد و هیــچ فرقــی
از ایــن جهــت بــا هــم ندارنــد.
خداونــد خــودش را ســمیع و بصیــر خوانــده
اســت إ ِ َّن َّ
يع ب َ ِ
ـر یعنــی شــنوا و بینــا؛
اللَ َس ِــم ٌ
صيـ ٌ
ولــی نفرمــوده اســت چشــنده و خورنــده .ســخن
خوبــی اســت ولــی پرســش هنــوز بــر جــای
خــود باقــی اســت کــه چــرا خــدا ســمیع و بصیــر
اســت ولینمیچشــد ونمیبویــد.
یکــی از حاضــران :لـ ّ
ـذات دو نوعانــد :جســمانی
و روحانــیّ .
لــذات حاصــل از هنــر ،روحانــی
هســتند.
اســتاد :مــا هنــوز وارد بحــث هنــر نشــدهایم.
مــن فعــ ً
ا در حــال پرســیدن هســتم .کار مــن
پرســیدن اســت .اگــر شــما تــا بــه حــال پرســش
نکردهایــد پرســیدن را یــاد بگیریــد .امــروز
پرســیدن از مــا پریــده اســت ،چــون خودمــان
را مشــغول گوشــیهای همــراه کردهایــم .تــا
اینجــا ســه پرســش مطــرح شــد.
 -4چــرا وقتــی چیــزی را زیبــا میبینیــم انتظــار
داریــم کــه دیگــران هــم مثــل مــا زیبــا ببیننــد؟
یکــی از حاضــران :چــون فکــر میکنیــم زیبایــی
یــک کیــف همگانی اســت.
اســتاد :پاســخ خوبــی بــود ،بــه نظــر مــن
پســندیده اســت .چــون فکــر میکنیــم زیبایــی
همگانــی اســت اگــر مــن زیبــا میبینــم انتظــار
دارم کــه دیگــران هــم زیبــا ببیننــد.
شــما خیرخــواه هســتید ا ّمــا مــن بحــث
معرفتشناســی میکنــم و بــا صفــت انفــاق
شــما کاری نــدارم .آرزوی شــما در صورتــی
بــرآورده میشــود کــه دیگــران زیبــا ببیننــد.
اینکــه شــما میخواهــی دیگــران ّ
لــذت ببرنــد
نشــانه خیرخواهــی شــما اســت ا ّمــا اگــر دیگــران
زیبــا نبیننــد خیرخواهــی شــما برآوردهنمیشــود.
پــس پاســخ قبلــی درســتتر بــود .اول بایــد
همانطــور کــه شــما زیبــا میبینیــد دیگــران
هــم زیبــا ببیننــد بعــد لـ ّ
ـذت ببرنــد ،ا ّمــا اگــر زیبــا
نبیننــد چطــور ّ
لــذت ببرنــد.
چــرا مــن انتظــار دارم آنچــه را زیبــا میبینــم
دیگــران هــم زیبــا ببیننــد؟ گفتیــد چــون زیبایــی
همگانــی اســت .اگــر مــن زیبــا میبینــم همــه
زیبــا میبیننــد ،پــس انتظــار بــه جایــی اســت.

ا ّمــا آیــا واقع ـ ًا زیبایــی همگانــی اســت یــا نــگاه
و دیــدن مــا در آن نقــش و تأثیــر دارد؟ تمــام
مســأله از همینجــا شــروع میشــود کــه
آیــا زیبایــی یــک امــر عمومــی اســت
و همــه یکســان میفهمنــد یــا
برداشــت هــر کــس بــا دیگــری
متفــاوت اســت.
یکــی از حاضــران :هــر کــس
برداشــت خــودش را دارد.
اســتاد :پــس بایــد از حرفتــان
برگردیــد.
یکــی از حاضــران :مــا زیبایــی را
همگانــی تص ـ ّور میکنیــم .هــر کــس
فکــر میکنــد زیبایــی همگانــی اســت
ولــی وقتــی بــه زیبایــی میرســیم هــر کــس
برداشــت خــودش را دارد.
اســتاد :اگــر قبــول کنیــم کــه هــر کــس برداشــت
خــودش را دارد دیگرنمیتوانیــم ا ّدعــا کنیــم کــه
زیبایــی همگانــی اســت .چــون در آن صــورت
دچــار تناقــض میشــویم :اگــر بگوییــم همگانــی
اســت پــس بایــد همــه یــک برداشــت داشــته
باشــند ولــی اگــر بگوییــم هــر کــس برداشــت
خــودش را دارد دیگرنمیتوانیــم بگوییــم
همگانــی اســت .ایــن تناقــض اســت و مــا
تناقــض را محــال میدانیــم.
میخواهیــم هنــر را قــدری وارد فلســفه کنیــم.
اگــر مســائل عقالنــی نشــود فایــدهای ندارنــد.
عنــوان بحــث حکمــت هنــر اســت و حکمــت
یعنــی تع ّقــل و فلســفه .حکمــت بــدون تع ّقــل
مح ّققنمیشــود .حکمتــی نداریــم کــه در آن
تع ّقــل صــورت نگیــرد .حکمــت یــک لغــت
عربــی اســت و در واقــع معــادل فلســفه اســت
کــه یــک لغــت یونانــی اســت.
یکــی از حاضــران :آیــا میتــوان گفــت کــه
زیبایــی خــودش اصالــت دارد ا ّمــا اینکــه بهــره
انســانها از زیبایــی چقــدر باشــد بــه مــیزان
تح ّقــق آن در دیــد آنهــا بســتگی دارد؟ بــه عبــارت
دیگــر اینکــه بتوانیــم زیبایــی را درک کنیــم بــه
معیــار درونــی مــا بســتگی دارد ،اینکــه مــا از
درون چقــدر برانگیختــه شــده باشــیم یــا..
اســتاد :فرمایــش شــما درســت اســت بــه شــرطی
کــه بــه آن وفــادار بمانیــد .امــا حــرف شــما دو تــا
شــد ،یکبــار گفتیــد زیبایــی یــک واقعیّــت دارد

و یکبــار گفتیــد هــر کــس از آن یــک برداشــتی
دارد.
یکــی از حاضــران :مــن گفتــم بهــره افــراد از آن
متفــاوت اســت.
اســتاد :بهــره یــا برداشــت بــا هــم فرقــی نــدارد.
همــان بهــره را هــم کــه در نظــر بگیریــم ،همــه
یــک انــدازه بهــره دارنــد یــا بهرهشــان متفــاوت
اســت؟ هــر کــس بهرهخــود را دارد یــا همــه یــک
بهــره دارنــد؟ هــر کــس بهــره خــود را دارد یعنــی
برداشــت خــودش را دارد .آیــا هنــر واقعیّتــی
اســت کــه همــه بــه طــور یکســان میفهمنــد
یــا هــر کــس بهــره خــودش را دارد؟ اگــر هــر
کــس بهــر ه خــود را از واقعیّــت دارد ،واقعیّــت
هنــر صــرف نظــر از بهرههــا چیســت؟نمیتوانیم
از واقعیّــت آن ســخن بگوییــم چــون هــر کــس
بخواهــد در مــورد آن صحبــت کنــد در واقــع
برداشــت خــود را گفتــه اســت.
یکــی از حاضــران :بایــد ببینیــم بهــره صاحــب
اثــر چــه بــوده اســت.
اســتاد :بلــه ولــی صاحــب اثــر را کهنمیبینیــم،
حتّــی اگــر از او بپرســیم بــاز هــم بــه انــدازه
برداشــت خودمــان میفهمیــم .مثــ ً
ا اگــر یــک
هنرمنــد بــزرگ در حضــور  10نفــر در مــورد اثــر
خــود توضیــح دهــد آن  10نفــر هــر کــدام یــک
برداشــتی بــه دســت میآورنــد.
مثــ ً
ا اگــر از پیکاســو بخواهیــم کــه در مــورد
تابلــو نقاشـیاش توضیــح دهــد ،آیــا همـ ه مــا بــه
طــور یکســان میفهمیــم؟ چــه کســی میتوانــد
از برداشــت خــودش بیــرون بــرود؟ -بهــره
یعنــی برداشــت ،تــا برداشــت نکنیــم بهرهمنــد
میشــویم؟ بهرهمنــد شــدن یعنــی
فهمیــدن و فهمیــدن یعنــی برداشــت.-
ســاز شــهناز ،لبخنــد ژوکونــد و ...
آیــا همــه بــه یــک صــورت تفســیر
میکننــد یــا تفاســیر متفــاوت
اســت؟ هنــر نســبی اســت یــا
مطلــق؟
مــن نیامــدهام چیــزی را بــرای شــما
حــل کنــم ،آمــدهام ذهــن شــما را
ســؤالانگیز کنــم .همیــن انــدازه کــه
بتوانــم شــما را شـ ّ
ـکاک کنــم موفّق شــدهام.
کار مــن ایجــاد شــک اســت .اگــر شــک را
میپســندید بــه حــرف مــن گــوش دهیــد.
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مــن  4پرســش مطــرح کــردم .پرســیدم آیــا چــون
ـذت میبریــم یــا چــون لـ ّ
زیبــا اســت مــا لـ ّ
ـذت
میبریــم زیبــا اســت؟ اکثرتــان گفتیــد چــون
هنــر اســت لـ ّ
ـذت میبریــم .ایــن یعنــی واقعیّــت
هنــر؛ یعنــی هنــر صــرف نظــر از لـ ّ
ـذت مــن یــک
واقعیّــت اســت .مــن لـ ّ
ـذت ببــرم یــا نبــرم ماهیّــت
آن تغییرنمیکنــد .ا ّمــا ســخن دوم کــه گفتیــد
هــر کــس بهــر ه خــود را میبــرد ضــد ســخن
اول اســت .آیــا همــه بــه طــور یکســان بهــره
میبرنــد؟ اگــر هرکــس بهــر ه خــود را میبــرد
واقعیّــت چیســت؟ واقعیّــت چیــزی اســت کــه
صــرف نظــر از برداشــت افــراد وجــود داشــته
باشــد.
یکــی از حاضــران :واقعیّــت بــا ُحســن الهــی
ارتبــاط دارد.
اســتاد :منظورتــان چیســت؟ آیــا در مــورد
برداشــت خودتــان صحبــت میکنیــد یــا ســخن
خــدا را میگوییــد؟
یکــی از حاضــران :واقعیّــت در جــای خــود
محفــوظ اســت.
اســتاد :درســت اســت ،ا ّمــا اگــر واقعیّــت در
جــای خــودش اســت و یکســان اســت
پــس چــرا برداشــت افــراد متفــاوت
اســت؟
یکــی از حاضــران :چــون
انســانها متفاوتانــد.
اســتاد :بلــه ،میدانــم
انســانها متفاوتانــد .ا ّمــا
آیــا برداشــت هــر فــرد از
واقعیّــت بــا خــود واقعیّت
یکســان اســت یا برداشــت
شــخصی اوســت؟ اختــاف
بــر ســر فهــم درســت از
واقعیّــت بــه وجــود خواهــد
آمــد .ایــن اختــاف چگونــه قابــل
حــل اســت؟
پرســش پنجــم مــن از شــما ایــن اســت کــه آیــا
هنــر زیبایــی اســت یــا هنــر زیباســت؟ هنــر خــود
زیبایــی اســت یــا هنــر چیــزی اســت کــه زیبــا
اســت؟ فــرق اســت بیــن ایــن دو پرســش :هنــر
خــود زیبایــی اســت یــا هنــر چیــزی اســت کــه
زیبایــی دارد؟ ایــن دو ســخن درســت در مقابــل
هــم قــرار دارنــد .هنــر زیبایــی اســت یــا هنــر

زیبایــی دارد؟
یکــی از حاضــران :اگــر مــا زیبایــی را بــه عنــوان
یــک واقعیّــت در نظــر بگیریــم هنــر زیباســت،
یعنــی هنــر بهــرهای از زیبایــی دارد.
ّ
یکــی از حاضــران :فــرق جزئــی و کلــی اســت.
هنــر ک ّلــی اســت و زیبایــی جزئــی اســت.
اســتاد :وقتــی مــن میگویــم هنــر ،نــه ک ّلــی را
در نظــر میگیــرم و نــه جزئــی را ،ذات هنــر را
در نظــر دارم .ذات شــیء نــه ک ّلــی اســت و نــه
جزئــی ،میتوانــد ک ّلــی باشــد یــا جزئــی ولــی
مــن فع ـ ً
ا از ک ّلیّــت صــرف نظــر میکنــم .خــود
هنــر صــرف نظــر از ک ّلیّــت و جزئیّــت ،زیبایــی
اســت یــا زیبایــی دارد؟
یکــی از حاضــران :وقتــی میگوییــم هنــر
زیباســت یعنــی زیبــا را ک ّلیتــر از هنــر در نظــر
میگیریــم.
اســتاد :خیــر ،اینجــا بحــث ک ّلــی و جزئــی
مطــرح نیســت ،بحــث صفــت اســت؛ یعنــی هنــر
صفــت زیبایــی را دارد.
یکــی از حاضــران :ا ّمــا وقتــی میگوییــم هنــر
زیبایــی اســت اینهمانــی را میگوییــم.
اســتاد :اینکــه توضیــح واضحــات اســت .شــما
موضعتــان را مشــخّ ص کنیــد .ایــن مســأله واقعـ ًا
دشــوار اســت کــه مشــخّ ص کنیــم هنــر زیباســت
یــا هنــر زیبایــی دارد .طبــق نظــر آن کــس کــه
میگویــد هنــر زیبایــی اســت ،هنــر عیــن زیبایــی
خواهــد بــود و بنابرایــن هنــر زشــت نداریــم .ولی
طبــق نظــر آن کــس کــه زیبایــی را صفــت هنــر
میدانــد ممکــن اســت هنــر زشــت هــم داشــته
باشــیم .حــال مــا بایــد هنــر را عیــن زیبایــی
بدانیــم کــه در آن صــورت زشــتی متصـ ّور نیســت
یــا بگوییــم هنــر زیبایــی دارد و چــه بســا زشــت
هــم باشــد.
یکــی از حاضــران :وقتــی میگوییــم هنــر
زیبایــی اســت یعنــی هنــر مســاوی زیبایــی
اســت .ولــی بعضــی از زیباییهــا هســتند کــه
هنــر نیســتند.
اســتاد :اینکــه همــان ســخن ماســت کــه گفتیــم
زیبایــی صفــت هنــر اســت .گفتیــم اگــر هنــر
عیــن زیبایــی باشــد هنــر غیــر زیبــا نداریــم ا ّمــا
اگــر زیبایــی صفــت هنــر باشــد چــه بســا هنــر
زشــت هــم داشــته باشــیم.
یکــی از حاضــران :یــک عــدّ ه میگوینــد

زیبایــی صفــت هنــر اســت و یــک عــدّ ه هنــر را
عیــن زیبایــی میداننــد.
استاد :کدام درست است؟
یکــی از حاضــران :بــه نظــر مــن زیبایــی صفــت
ا ست .
اســتاد :پــس اختــاف نظــر وجــود دارد و بایــد
داوری کنیــم .اگــر میخواهیــد حکمــت زیبایــی
را بفهمیــد بایــد ایــن پرســشها مطــرح شــود.
زیبایــی و زیبــا دو لغــت هســتند ،فرقشــان
چیســت؟
یکــی از حاضــران :یکــی صفــت اســت و
دیگــری ذات.
اســتاد :بلــه ،زیبــا صفــت اســت و زیبایــی ذات.
زیبایــی همیشــه ذات اســت یــا از آن صفــت هــم
بــه دســت میآیــد؟ چــه موقــع از آن صفــت
بــه دســت میآیــد؟ زیبایــی ذات اســت پــس
اصـ ً
ا کاری بــه شــیء نــدارد ،زیبــا صفــت شــیء
اســت .مــا بایــد دنبــال زیبایــی بگردیــم یــا دنبــال
زیبــا؟ دو لغــت داریــم :زیبــا و زیبایــی .زیبایــی
اصــل اســت یــا زیبــا؟ کــدام را بایــد پیــدا کنیــم؟
زیبایــی را همیشــه در شــیء زیبــا پیــدا میکنیــم
یــا خــود زیبایــی را ؟ دنبــال زیبایــی باشــم یــا
یــک شــیء زیبــا پیــدا کنــم و زیبایــی را در آن
ببینــم؟ زیباهــا متعــدّ د اســت ولــی زیبایــی یــک
بیشــتر نیســت .مــن بایــد دنبــال زیبــا باشــم کــه
بینهایــت اســت یــا دنبــال زیبایــی کــه یگانــه
اســت؟
یکــی از حاضــران :قاعدت ـ ًا بایــد دنبــال زیبایــی
باشــیم ولــی بــه نظــر میرســد کــه بایــد آن را در
اشــیاء پیــدا کنیــم.
یکــی از حاضــران :اگــر زیبایــی را ندانیــم
و نشناســیم چطــور زیبــا را پیــدا کنیــم؟ اول
زیبایــی را میفهمیــم بعــد زیبــا را یــا اول زیبــا را
میبینیــم بعــد زیبایــی را در مییابیــم؟
استاد :این پرسش مه ّمی است.
یکــی از حاضــران :ابتــدا زیبایــی را در عالــم
عقــل درک میکنیــم بعــد آن را در عالــم مــا ّده
میبینیــم.
اســتاد :بایــد مشــخّ ص شــود کــه ابتــدا بایــد
زیباهــا را ببینیــم تــا زیبایــی را بفهمیــم یــا ابتــدا
زیبایــی را بفهمیــم و در زیباهــا بیابیــم؟
یکــی از حاضــران :اگــر زیبایــی را بفهمیــم چــه
نیــازی داریــم کــه دنبــال مصادیــق آن بگردیــم؟

اســتاد :اشــکالی نــدارد ،بــه هــر حــال بایــد
مشــخّ ص شــود کــه آیــا زیبایــی را درک میکنیــم
و جلوههــای آن را در زیباهــا میبینیــم یــا زیباهــا
را میبینیــم و بعــد میفهمیــم کــه زیبایــی
هســت.
یکــی از حاضــران :ابتــدا زیباهــا را
میبینیــم.
اســتاد :خــوب ایــن اشــکال
مطــرح اســت کــه وقتــی
زیبایــی رانمیدانیــم چگونــه
درک میکنیــم کــه یــک
چیــز زیباســت؟
یکــی از حاضــران :بــه
واســطه فطرتمــان بــه زیبایــی
آگاهــی داریــم.
اســتاد :پــس ابتــدا بــا فطرتمــان
زیبایــی را میفهمیــم ســپس آن را در
زیباهــا پیــدا میکنیــم؟
ایــن مســأله بســیار مهــم اســت و بــه
همیــن دلیــل اســت کــه زیباییشناســی وارد
فلســفه میشــود .همانطــور کــه بایــد مشــخّ ص
شــود کــه ابتــدا وجــود را میبینیــم یــا موجــود
را؟ تــا بــه حــال کســی وجــود را دیده اســت؟ در
مــورد زیبــا و زیبایــی هــم همیــن مســأله مطــرح
اســت .تاکنــون چــه کســی زیبایــی را صرفنظــر
از زیبــا دیــده اســت؟ دیــدن بــا آگاهــی فــرق
دارد .پرســش را تغییــر ندهیــد.
گفتوگــو بســیار ســخت اســت ،مــا در زمانــی
زندگــی میکنیــم کــه روزگار گفتوگــو بــه
پایــان رســیده اســت .ســقراط همــواره گفتوگــو
میکــرد .ا ّمــا مــا یــا میگوییــم یــا میشــنویم.
گفتوگــو یــک امــر دو طرفــه اســت .اگــر
گفتوگــو نباشــد انســان بــه دســتگاه ضبــط
صــوت تبدیــل میشــود .آیــا ضبــط صــوت هــم
میتوانــد پاســخ بدهــد؟ انســانها دیگــر حوصلــه
و فرصتــی بــرای گفتوگــو ندارنــد.
خــوب پــس اگــر زیباهــا را میبینیــم و زیبایــی
را ندیدهایــم چطــور میفهمیــم کــه یــک چیــز
زیبــا اســت؟
یکــی از حاضــران :بــه قبــل از آفرینــش بــر
میگــردد .در مــورد خداونــد میگوییــم
زیباســت بنابرایــن زیبایــی را قبــل از آفرینــش
دیدهایــم .وقتــی آفریــده شــدیم زیبایــی را بــه
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همــراه داریــم و در امــر زیبایــی کــه میبینیــم
برایمــان یــادآوری میشــود.
یکــی از حاضــران :از زاویــ ه دیگــری هــم
میتوانیــم بــه مســأله نــگاه کنیــم و بگوییــم کــه
انتــزاع میکنیــم و بــه کلمــه زیبایــی میرســیم.
اســتاد :دو پاســخ مهــم داده شــد کــه جهــان
بــر محــور ایــن دو پاســخ میگــردد .یــک
پاســخ افالطونــی اســت کــه میگویــد در عالــم
ازل و نــزد پــروردگار زیبایــی را میدانســتیم.
حــال کــه بــه ایــن عالــم آمدیــم زیبایــی در
درون فطرتمــان از جانــب خداونــد وجــود
داد .وقتــی زیباهــا را میبینیــم میفهمیــم کــه
اینهــا نمونههــای آن زیبایــی اســت .پاســخ دوم
ایــن اســت کــه زیباهــای متعــدّ د را میبینیــم و
مفهــوم زیبایــی را از آن زیباهــای متعــدّ د انتــزاع
میکنیــم .انتــزاع یــک کار ذهنــی اســت؛ یعنــی
مــا یــک مفهــوم زیبایــی کــه ســاخته ذهنمــان
اســت بــه دســت میآوریــم .ولــی طبــق پاســخ
نخســت از ازل بــا خودمــان بــه همــراه داریــم
چــون خداونــد در وجــود مــا بــه ودیعــه نهــاده
اســت .پــس ســاخته مــا نیســت و خداونــد در
درون مــا قــرار داده اســت.
خوب کدام پاسخ درست است؟
ـم توافــق بــر ســر ایــن
یکــی از حاضــران :مهـ ّ
اســت کــه چــه چیــزی زیباســت؟ اینکــه
بســازیم یــا واقعــی باشــد اهمیــت نــدارد.
یکــی از حاضران:نمیتــوان گفــت کــه زیبــا
همــان زیبایــی اســت؟
اســتاد :خیــر ،امــر زیبــا غیــر از زیبایــی اســت.
امــر زیبــا زیبایــی را دارد.
بحــث مــن هــم همیــن اســت .همانطــور
کــه وجــود در موجــود اســت ،زیبایــی هــم در
زیباســت .ا ّمــا آیــا اول وجــود را میفهمیــم بعــد
موجــود را یــا اول موجــودات را میبینیــم و بعــد
وجــود را از آنهــا انتــزاع میکنیــم؟
یکــی از حاضــران :فــرض کنیــم کــه فقــط
انســان در ایــن دنیــا باشــد باشــد و اطــراف او
چیــزی نباشــد آیــا زیبایــی از بیــن مـیرود؟ چون
موجــودی نیســت کــه انســان بتوانــد زیبایــی را
از آن انتــزاع کنــد بایــد بگوییــم زیبایــی وجــود
نــدارد؟ در واقــع میخواهــم بگویــم آن کــس
کــه میگویــد بــا دیــدن زیبــا ،ذهــن زیبایــی را
انتــزاع میکنــد ،اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم

کــه بشــر در جایــی باشــد کــه چیــزی نبینــد آیــا
دیگــر زیبایــی وجــود نخواهــد داشــت؟ زیبایــی
کــه در جــای خــود محفــوظ اســت.
استاد :آفرین اشکال خوبی مطرح کردید.
یکــی از حاضــران :پاســخ ایــن اســت کــه اگــر
چیــزی نباشــد ،مفهــوم زیبایــی وجــود نخواهــد
داشــت.
اســتاد :واقعــ ًا وجــود نــدارد یــا انســان آن
رانمیبینــد؟ ایــن دو بــا هــم فــرق دارنــد .وقتــی
کســینمیبیند آیــا در واقــع نیســت یــا کســی
نیســت کــه ببینــد؟
یکــی از حاضران:نمیبینیــم ،چــون چیــزی
نیســت کــه ببینیــم.
اســتاد :پــس در واقــع هســت ولــی مانمیتوانیــم
آن را ببینیــم؛ ایــن میشــود رئالیســم.
یکــی از حاضــران :هیــچ وقتنمیشــود معنایــی
باشــد در واقــع وقتــی انســان وجــود دارد معانــی
هــم وجــود دارنــد.
اســتاد :آفریــن ،چــون انســان وجــود دارد
معانــی پدیــد میآینــد یــا چــون معانــی هســتند
انســانها در پرتــو آن معانــی بــه فهــم میرســند؟
یکــی از حاضــران :یعنــی قبــل از خلقــت آدم
زیبایــی وجــود نداشــته اســت؟
یکــی از حاضــران :ترجیــح انســان ایــن اســت
کــه بگویــد از ابتــدا بــوده اســت.
اســتاد :پــس بایــد بپرســیم آیــا واقعیّــت بــه
دلخــواه مــن اســت یــا بــه دلخــواه مــن نیســت؟
آیــا واقعیّــات تابــع خواســت مــا هســتند یــا مــا
ـم مســائل
بایــد تابــع واقعیّــت باشــیم؟ ایــن از اهـ ّ
اســت.
یکــی از حاضــران :اگــر واقعیّتــی وجــود داشــته
باشــد مــا تابــع واقعیّــت هســتیم.
اســتاد :شــما میگوییــد «اگــر» ،خــوب حــاال
بایــد ببینیــم کــه واقعیّــت وجــود دارد یــا نــه؟
آیــا خــود شــما واقعیّــت داری یــا نــه؟ آنــان کــه
میگوینــد چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم تابــع
واقعیّــت هســتیم ،قائــل بــه اصالــت واقعیّــت
هســتند .آنکــه میگویــد مــن میخواهــم
واقعیّــت تابــع اراد ه مــن باشــد قائــل بــه اصالــت
اراده اســت .ایــن را فرعونیّــت و الوهیّــت
میگوینــد ،یعنــی بشــر میخواهــد بــه جــای
خــدا باشــد .میگویــد آنچــه مــن میخواهــم
بایــد باشــد .ش ـ ّ
اق را بــردار و بــه تــن طبیعــت

بــزن ،بنــد از بنــد طبیعــت جــدا کنــد تــا بــه
تــو پاســخ دهــد .در گذشــته میگفتنــد بایــد
بــا طبیعــت مــدارا کنیــم .بــه نظــر شــما کــدام
درســت اســت؟ زیبایــی صفــت اســت یــا
جوهــر؟ زیبایــی خــودش هســت بعــد زیباهــا
پیــدا میشــوند یــا زیباهــا هســتند و زیبایــی
صفــت آنهاســت؟
یکــی از حاضــران :چیــزی کــه امــروز بــه
نظرمــان زیباســت ممکــن اســت فــردا زیبــا
نباشــد .پــس چطــور میتــوان زیبایــی را جوهــر
دانســت؟
اســتاد :بلــه ،مــا هــم همیــن را میگوییــم.
اگــر زیبایــی را واقعیّــت بدانیــم زیبایــی تابــع
خواســت مــن اســت یــا مــن بایــد آن را کشــف
کنــم و تابــع آن باشــم؟
یکــی از حاضــران :اگــر فــرض کنیــم کــه
زیبایــی تابــع مــا باشــد یــا مــا آن را ابــداع
میکنیــم چطــور واژ ه ثابتــی بــرای آن داریــم و
فهــم مشــترکی از آن هســت؟ هــر کــس میتوانــد
بــه یــک نحــو انتــزاع کنــد.
یکی از حاضران :چه کسی انتزاع میکند؟
اســتاد :انســانها .ا ّمــا پرســش مــن باقــی
مانــده اســت .دو نظــر وجــود دارد -1 :زیبایــی
امــر انتزاعــی اســت کــه از زیباهــا بــه دســت
میآیــد؛ زیباهــا هســتند و مــا زیبایــی را بــه
عنــوان مفهــوم ک ّلــی انتــزاع میکنیــم-2 .
زیبایــی واقعیّــت اســت و زیباهــا جلوههــای آن
هســتند .بــه عبــارت دیگــر آیــا زیبایــی جوهــر
اســت یــا صفــت ،واقعیّــت اســت یــا انتــزاع؟
اینکــه زیباهــا میتواننــد زیباتــر شــوند حاکــی
از وجــود یــک زیبایــی اســت کــه زیبــا از آن
بهــره بیشــتری میبــرد.
یکــی از حاضــران :انتــزاع بــا حالــت اول
(وجــود واقعیّــت زیبایــی) مغایرتــی نــدارد.
اســتاد :انتــزاع یعنــی مــا میســازیم و واقعیّتــی
نــدارد .میدانیــد انتــزاع چــه لغتــی اســت و چــه
معنایــی دارد؟
یکــی از حاضــران :انتــزاع یعنــی جــا بــه جــا
کــردن.
اســتاد :خیــر .هــم بــه لحــاظ لغــوی و هــم بــه
لحــاظ مفهومــی بایــد بررســی شــود ،تــا لغــت را
نفهمیــد مفهــوم مشخّ صنمیشــود.
انتــزاع یــک لغــت عربــی از بــاب افتعــال اســت.

ـرد آن نــزع اســت :ن َـ َز َع یَنـز ُِع ،اِنتَـ َز َع
مصــدر مجـ ّ
قصــاب وقتی پوســت
یَنتَـز ُِع .نــزع یعنــی کنــدنّ .
ی َکنــد میگوینــد نــزع .چــرا
گوســفند را م 
حالــت مــردن را نــزع میگوینــد چــون جــان
از انســان کنــده میشــود .پــس نــزع و انتــزاع
یعنــی کنــدن .چــرا مفهــوم زیبایــی انتــزاع اســت
زیــرا مــا زیباهــا را میبینیــم و یــک مفهــوم از
آنهــا می َکنیــم .ابتــدا زیباهــا را میبینیــم ســپس
یــک معنــا یــا یــک مفهــوم از آنهــا می َکنیــم و
جــدا میکنیــم .پــس انتــزاع یعنــی کنــدن یــک
مفهــوم ک ّلــی از چنــد مصــداق .حــال بایــد
پرســید زیبایــی را مــا می َکنیــم یــا زیبایــی
زیبایــی اســت ولــو مــا َ
نکنیــم.
ایــن مســائل و پرسـشها ازلــی و ابــدی هســتند.
یکــی از ســختترین مســائل عالــم هســتی
همیــن مســأل ه زیبایــی اســت کــه مشــخّ ص شــود
متأســفانه
مــا زیباپرســت هســتیم یــا زیبــاکارّ .
اشــکال فالســفه ایــن اســت کــه آنقــدر کــه
توجــه نکردهانــد و اشــکال شــما
بایــد بــه آن ّ
ایــن اســت کــه بــا ایــن مســأله فلســفی برخــورد
نکردهایــد .فلســفیترین بحــث عالــم بحــث
از زیبایــی اســت .خــدا زیبایــی اســت یــا خــدا
هســت و زیباســت؟ خــدا موجــودی اســت کــه
صفــت زیبایــی را دارد یــا خــدا زیبایــی اســت؟
خــدا جمیــل اســت یــا جمــال؟ جمیــل یعنــی
زیبایــی دارد (زیباســت) و جمــال یعنــی خــود
زیبایــی.
یکــی از حاضــران :ذات و صفــات خــدا عیــن
هــم هســتند.
اســتاد :اگــر خــدا زیبایــی اســت خــدا هنــر
اســت یــا هنرمنــد؟ اگــر زیبایــی اســت بایــد
هنــر باشــد و اگــر زیباســت بایــد هنرمنــد باشــد.
یکــی از فالســفه اســام بــه نــام جرجانــی
میگویــد ذات در درون محفــوظ اســت .عالِــم
یعنــی شــخص علــمدار .شــخص ذاتــی اســت
کــه علــم دارد.
مثــ ً
ا بســتنی شــیرین اســت و شــیرینی هــم
شــیرین اســت .آیــا شــیرینی غیــر از شــیرین
اســت؟ بســتنی شــیرین اســت یــک جملــه
بامعناســت چــون شــرینی عــارض بــر بســتنی
اســت ولــی شــیرینیِ شــیرینی چیــزی خــارج از
ذات آن نیســت و بــه همیــن دلیــل جملــه آن
بیمعنا ســت .
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الرحیــم ابتــدا میخواســتم بدانــم
الرحمــن ّ
بســم اهلل ّ
برداشــت شــما از ســخنان هفتــهی گذشــته چــه بــوده
اســت .انتقــادات و پیشــنهاداتتان را بفرماییــد.
یکی از حاضران :ذهن ما را درگیر کرد.
استاد :ذهن باید آرام باشد یا درگیر؟
یکــی از حاضــران :ذهــن بایــد درگیــر باشــد تــا مســائل
حـ ّ
ـل شــود و بــه آرامــش برســد.
اســتاد :حــرف خوبــی اســت .ا ّمــا نمیشــود ذهــن از
ابتــدا آرام باشــد و درگیــری نداشــته باشــد؟ آن بهتــر
اســت یــا اینکــه درگیــر باشــد تــا بــه آرامــش برســد؟
روی ایــن مســأله فکــر کنیــد .اگــر مــن توانســته باشــم
ذهــن شــما را درگیــر کنــم بایــد بگویــم بزرگتریــن هنــر

را داشــتهام .اگــر اینطــور باشــد هنــر بــرای مــن اســت و
مــن هنرمنــد هســتم.
همــه از هنــر حــرف میزننــد حتّــی اگــر نداننــد هنــر
چیســت .کمتــر کســی هســت کــه از هنــر ســخن نگوید.
مــن ســه کلمــه میگویــم و معنــا میکنــم :هنرمنــد،
فیلســوف و عالــم .آیــا ایــن ســه بــا هــم فــرق دارنــد
یــا نــه؟ ممکــن اســت کســی هــم فیلســوف باشــد ،هــم
هنرمنــد و هــم عالــم ،ولــی خــود ایــن ســه عنــوان بــا
هــم تفــاوت دارد یــا نــه؟
یکی از حاضران :بله.
اســتاد :در دنیــا هــم عالــم هســت ،هــم هنرمنــد و هــم
فیلســوف .علــم را بــه راحتــی میتــوان تعریــف کــرد.

علــم یــک مهــارت اســت ،مثــ ً
ا فیزیــکدان میدانــد
کــه بــا فیزیــک جهــان ســر و کار دارد و فرمولهــای
فیزیکــی را میشناســد و بیــگ بنــگ پیــش مــیرود.
امــروزه فیزیکدانــان بــرای تبییــن آغــاز جهــان از بیــگ
بنــگ ســخن میگوینــد و از ذ ّرات زیراتــم و کوآنتــوم
پیــش میرونــد .عالــم شــیمی هــم ترکیبــات شــیمی
را میدانــد .پزشــک بیمــاران را معالجــه میکنــد.
تکنیســین هواپیمــا ،هواپیمــا میســازد .اینهــا نتایــج
علــم هســتند.
مجســمهها ،ن ّقاشـیها و اشــعار
هنرمنــد نیــز آثــاری داردّ :
خــوب ،آثــار ســینمایی و تئاتــری میســازد .هنرمنــدان را
میشناســیم و بــا آثــار آنهــا کمابیــش آشــنا هســتیم .مــدل
لبــاس ،مــدل مــو و  ...همــه آثــار هنــری هســتند.
فیلسوف چطور؟ فالسفه برای دنیا چه کردهاند؟
یکی از حاضران :پرسشهایی مطرح کردهاند.
یکی از حاضرانّ :
تفکر نظاممند ایجاد کردهاند.
استاد :آیا طرح پرسش خوب و مفید است؟
یکــی از حاضــران :بلــه ،چــون وقتــی بــه پاســخ آن
میرســیم آرام میشــویم.
اســتاد :بعــد از آن آیــا پرسشــی برایتــان مطــرح میشــود
یــا نــه؟
یکی از حاضران :بله.
اســتاد :اگــر بــه جایــی برســید کــه هیــچ پرسشــی
نداشــته باشــید ،آیــا خوشــحال میشــوید؟ کســی کــه
اص ـ ً
ا پرســش نــدارد نــه از خــودش و نــه از دیگــران
بایــد بــه اصطبــل فرســتاد .کســی کــه هیــچ پرسشــی
بــه ذهنــاش خطــور نکنــد بــا گربــه و خــر چــه فرقــی
دارد؟ آیــا حیوانــات پرسشــی دارنــد؟ حیوانــات در
لحظــه زندگــی میکننــد ،غرایزشــان را بــه خوبــی ارضــا
میکننــد ،چیــزی را ذخیــره نمیکننــد و بــه چیــزی تع ّلــق
و وابســتگی ندارنــد .کامــ ً
ا آزاد هســتند.
غالم ه ّمت آنم که زیر چرخ کبود
از آنچه رنگ تع ّلق پذیرد آزاد است
البتّــه درســت اســت کــه حیوانــات هــم آزاد هســتند ولی
مــن آرزو نمیکنــم کــه شــما حیــوان باشــید .حیــوان
چــون تقاضــای ذخیــره کــردن نــدارد اینگونــه اســت ا ّمــا
اگــر انســانی پیــدا شــود کــه بتوانــد خــود را آزاد کنــد
خیلــی ارزشــمند اســت .حیــوان بــه حســب غریــزه آزاد
اســت ا ّمــا اگــر انســانی پیــدا شــود کــه در قیــد تع ّلقــات
نباشــد –اگــر بتــوان چنیــن انســانی پیــدا کــرد -بســیار
ســخت اســت .هــر انســانی تــا زمانــی کــه زنــده اســت
اگــر خــود را نســازد وابســته اســت.
یک داستان واقعی برایتان نقل میکنم:

مهــدی و احمــد نراقــی پســر و پــدر و اهــل کاشــان
الســعاده و چنــد کتــاب دیگــر از آثــار
هســتند .معــراج ّ
آنهااســت .هــم از نظــر علمــی و هــم از نظــر ســخاوت
از بــزرگان کاشــان بودنــد .مهــدی در زمــان خــود در
کاشــان مرجعیّــت داشــت .هــر غریبــی کــه وارد شــهر
میشــد در آنجــا از او پذیرایــی میکــرد.
یــک شــب یــک درویــش ژنــده پــوش وارد آنجــا شــد و
 4-3روز مانــد .وقتــی خواســت بــرود نراقــی بــه او گفت
مــن هــم میخواهــم بــا تــو بیایــم و مدّ تــی بــا تــو همســفر
باشــم .پیــاده راه افتادنــد .بعــد از اینکــه چنــد فرســخ
رفتنــد درویــش پریشــان شــد .نراقــی از او پرســید :چــه
شــده اســت؟ درویــش گفــت :کشــکولام را در خانــه
شــما جــا گذاشــتم .نراقــی لبخنــدی زد و گفــت :ای
درویــش ،تــو کــه وضــع مالــی مــن و نوکــر و کلف ـتام
را دیــدی ،مــن وقتــی بــا تــو همــراه شــدم همــه آنهــا را
گذاشــتم و از آنهــا دل کنــدم .تــو بــرای یــک کشــکول
اینقــدر نگــران شــدهای؟
نراقــی درویــش واقعــی بــود یــا درویــش؟ ظاهرپرســتی
ـم اســت .اگــر کســی بتوانــد
بیفایــده اســت ،باطــن مهـ ّ
در باطــن تــرک تع ّلــق کنــد بســیار دشــوار اســت.
وارد تعریــف هنــر شــویم .فلســفه تعریــف دارد و از
ســقراط تاکنــون صدهــا تعریــف از فلســفه شــده اســت.
فلســفه علــم بــه حقایــق اشــیاء اســت (معقــول کــردن
عالــم) .بعضــی هــم ماننــد ســقراط گفتهانــد فلســفه
تشــبّه بــه خداونــد اســت .علــم هــم تعریــف دارد:
کشــف حقایــق بــرای زندگــی .علــم آثــار عملــی دارد که
میتوانیــم آنهــا را ببینیــم .تعریــف و اثــر هنــر چیســت؟
یکی از حاضران :زدودن زوائد.
یکــی از حاضــران :بازنمایــی و محــاکات (نشــان دادن
واقــع).
اســتاد :تعریــف خوبــی بــود ،بســیاری از بــزرگان
ایــن تعریــف را مطــرح کردهانــد .ا ّمــا آیــا هــر زدودن
زوائــدی هنــر اســت؟ مثـ ً
ا زوائــد انســان را بزداییــم آیــا
هنــر اســت؟
یکی از حاضران :شما با باطن کار داشتید.
اســتاد :از باطــن بیــرون رفتیــم .میخواهیــم روی
تعریــف شــما متمرکــز شــویم و آن را تحلیــل کنیــم.
یکی از حاضران :زوائد ،درونی هم هستند.
اســتاد :بســیار خــوب ،بــه آنهــا هــم میرســیم .ابتــدا از
بیــرون آغــاز کنیــم تــا بــه درون برســیم .چــه چیزهایــی
در عالــم زائــد هســتند؟ یــک انســان طبیعــی ســالم چــه
زوائــدی دارد؟ آیــا لباسهــای مــا زائــد هســتند؟ هــر
زائــدی یــک انــدازه دارد .خــود لبــاس زائــد اســت .آدم
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ابوالبشــر –پــدر همــه مــا -بــدون لبــاس بــود ،مــا بــه
جــای زدودن افزودیــم.
چنــد ســال پیــش حــدود  4-3مــاه لنــدن بــودم .وقتــی
حوصلهمــان ســر میرفــت بــه هایپــارک لنــدن
میرفتیــم .آنجــا هــر کــس بــرای خــود یــک کرســی
گذاشــته اســت و هــر چــه میخواهــد میگویــد .حتّــی
اگــر بــه دولــت فحــش بدهنــد هــم کســی بــا آنهــا کاری
نــدارد .پلیــس هــم آنجــا مراقــب اســت تــا کســی آنهــا
را اذیّــت نکنــد.
زمســتان بــود و هــوا ســرد .مــن چنــد لبــاس پوشــیده
بــودم و بــاز هــم میلرزیــدم .یــک پیرمــرد آنجــا
بــود کــه بــه جــز یــک شــورت هیــچ لبــاس دیگــری
نپوشــیده بــود .او از فوایــد لختــی ســخن میگفــت و
طرفــدار زدودن زوائــد بــود .لبــاس را زائــد میدانســت
و میگفــت بشــر از ابتــدا لخــت بــوده اســت و بایــد
لخــت باشــد.
خــوب ایــن در مــورد تعریــف شــما از هنــر کــه گفتیــد
زدودن زوائــد .البتّــه ســخنانتان درســت بــود و منظــورم
ر ّد آنهــا نبــود .هنــوز هــم نظــر شــما را قبــول دارم و
معتقــدم کــه زوائــد بایــد بیــرون بــرود .حــرف شــما
بســیار عمیــق اســت .هــم زوائــد ظاهــری و هــم زوائــد
باطنــی ،هــر دو را بایــد زدود .میدانیــد در اندیشــههای
مــا چقــدر حــرف زائــد وجــود دارد؟ میدانیــد چقــدر
باورهــای بیربــط داریــم؟ نــه فقــط مــا بلکــه همــه
انســانها -البتّــه باورهــای خــوب هــم داریــم .-باورهــای
بیربطــی کــه حتّــی بــرای آنهــا جــان میدهیــم .مثــ ً
ا
بهاییهــا چقــدر در راه باورهایشــان کشــته دادنــد .آیــا
ارزش داشــت.
یکی از حاضران :ارزش را چه کسی تعیین میکند.
اســتاد :ایــن بحــث دیگــری اســت .ارزش را خــود
انســان میآفرینــد .بــه ایــن بحــث هــم خواهیــم رســید.
چقــدر بــاور بیجــا در دنیــا داریــم .ا ّمــا چــه کســی قبــول
میکنــد و میگویــد کــه بــاور مــن غلــط اســت؟ هــر
کــس هــر انــدازه پــول ،موقعیّــت اجتماعــی و  ...داشــته
باشــد ،اگــر از او بپرســیم همــه را کــم میدانــد .ولــی
اگــر از کســی بپرســیم آیــا کمــی عقــل میخواهــی؟
میگویــد خــودت بیعقــل هســتی ،مــن عاقــام.
ســعدی –درود بــر روان پــاکاش 800 -ســال پیــش
گفــت:
گر از بساط زمین عقل منعدم گردد
به خود گمان نبرد هیچکس که نادانام
ایــن هنــر ســعدی اســت .میگویــد فــرض کنیــد خداونــد
اعــام کــرد کــه عقــل از جهــان رفــت ،آیــا کســی خــود

را بیعقــل میدانــد؟ هــر کــس میگویــد مــن کــه
عقــل دارم .انســانها خیلــی از خــود راضــی هســتند.
ا ّمــا نکتــه اینجاســت کــه مــا چقــدر زوائــد ظاهــری و
باطنــی داریــم و تــا چــه انــدازه بایــد آنهــا را بزداییــم.
یکی از حاضران :التوحید اسقاط االضافات.
اســتاد :احســنت .ایــن ســخن بســیار پرمعناســت.
ابوحامــد غ ّزالــی اهــل تــوس بــود و در نظامیّــه بغــداد
تحصیــل کــرد .قبــرش در مشــهد اســت .زندگــی او ســه
مرحلــه دارد :نوجوانــی ،جوانــی و پیــری .در هــر دوره
متحــ ّول شــده اســت .کتــاب کمیابــی بــه عربــی دارد.
رســاله کوچکــی اســت بــا عنوانــی زیبــا :االقتصــاد فــی
االعتقــاد .یعنــی زوانــد اعتقــادی را دور بریزیــم .آیــا کار
آســانی اســت .زوائــد را بایــد بــا برهــان ،عقــل و انصــاف
دور بریزیــم .مــا چقــدر بــا خودمــان اهــل برهــان ،عقــل،
منطــق ،انصــاف و صداقــت هســتیم؟ خیلــی از مؤمنــان
بــه مــردم دروغ نمیگوینــد امــا بــه خودشــان زیــاد دروغ
میگوینــد .منظــور از دروغ بــه خــود همیــن اســت کــه
زوائــد را نمیزداینــد.
در اروپــا نیــز یــک نفــر چندیــن قــرن پــس از غ ّزالــی
همیــن ســخن را بــه نحــو دیگــری گفتــه اســت.
نمیدانــم کتــاب غ ّزالــی را خوانــده بــوده اســت یــا نــه.
آن شــخص ویلیــام اوکامــی اســت و ســخن او بــه تیــغ
اوکام معــروف اســت؛ یعنــی باورهــای زائــد را بــا تیــغ
جــدا کنیــم و دور بریزیــم.
یکــی از حاضــران :میکالنــژ نیــز در هنــر همیــن را
گفتــه اســت.
اســتاد :بلــه ،حــرف مه ّمــی اســت .مــن یــک مؤیّــد از
اســام و یــک مؤیّــد از مســیحیّت آوردم .ا ّمــا همانطــور
ـم ایــن اســت کــه بدانیــم در اندیش ـهها و
کــه گفتــم مهـ ّ
باورهایمــان چــه چیــزی زائــد اســت و چــه چیــزی زائــد
نیســت ،چــه چیــز را بزداییــم و چــه چیــز را نگــه داریــم.
در اینجــا نیازمنــد عقالنیّــت و برهــان هســتیم و جنبــه
فلســفی پیــدا میکنــد.
تعریــف دیگــر هنــر را گفتیــد بازنمایــی و محــاکات
اســت .ایــن تعریــف نیــز خــوب اســت ا ّمــا نیــاز بــه
تحلیــل و بررســی دارد .بازنمایــی هنــر اســت اگــر بتوانیم
آنچــه را کــه هســت بــه درســتی و دقیــق بازنمایــی کنیــم.
مثــ ً
ا هــر کــس هــر چیــزی را کــه زشــتترین چیــز
در عالــم میدانــد در ذهــناش تصــ ّور کنــد .اصــ ً
ا
زشــتترین چیــز داریــم یــا نــه؟
یکــی از حاضــران :هــر کــس یــک چیــز را زشـتترین
میدانــد.
استاد :این پاسخ پرسش من نیست.

یکــی از حاضــران :اصــ ً
ا زشــتترین چیــز وجــود
نــدارد.
اســتاد :اگــر زشــتترین چیــز وجــود نــدارد پــس
چــرا هــر کــس بــه زشــتترین چیــز قائــل اســت و
یــک چیــز را زشــتترین میدانــد؟ فعــ ً
صحــت
ا بــا ّ
و ســقم پنــدار او و اینکــه آیــا آن چیــز واقعـ ًا زشـتترین
چیــز هســت یــا نــه کاری نداریــم .بلــه ،زشــتی و زیبایــی
نســبی هســتند .ا ّمــا آیــا میتــوان گفــت کــه هــم زشــتی
وجــود نــدارد و هــم بعضــی افــراد بعضــی اشــیاء را
زشــت میپندارنــد؟ اگــر کســی بــاور نداشــته باشــد کــه
زشــتی در ایــن عالــم هســت آیــا میتوانــد چیــزی را
زشــت بدانــد؟
یکــی از حاضــران :مــن فکــر کــردم کــه شــما بــه طــور
مطلــق میپرســید کــه آیــا زش ـتترین داریــم یــا نــه و
مــا بایــد بــه صــورت عقلــی پاســخ دهیــم.
اســتاد :پــس پذیرفتیــد کــه هــر انســانی یــک چیــز را
زشــت میدانــد .حــال آیــا قبــول داریــد کــه ممکــن
اســت از هــر زشــتی زشــتتر هــم وجــود داشــته
باشــد؟ بــه عبــارت دیگــر اینکــه هــر کــس بــه هــر
عنوانــی یــک چیــز را زشــت میدانــد ،آیــا بــاور دارد
کــه ممکــن اســت زشــتتر از آن زشــت هــم وجــود
داشــته باشــد یــا نــه؟ و آیــا امــکان دارد کــه ایــن سلســله
زشــتها بــه زشــتترین ختــم شــود؟
یکی از حاضران :برای همان فرد؟
ّ
اســتاد :بــا فــرد کار نــدارم ،بــه طــور کلــی از امــکان
صحبــت میکنــم .اگــر زشــت داریــم آیــا زش ـتتر هــم
داریــم یــا نــه؟ اگــر زشــتتر داریــم آیــا زشــتتر از
آن هــم داریــم یــا نــه؟ ایــن سلســله بــه طــور عقلــی
تــا زشــتترین میرســد .بــه ایــن ترتیــب آیــا زش ـتترین
معنــا پیــدا میکنــد یــا نــه؟
حــال اگــر فــرض کردیــم کــه یــک فــرد بــه زشـتترین
چیــز رســید و آن زشــتترین چیــز را بــا هنــرش بــه
بهتریــن وجــه نشــان داد (بازنمایــی کــرد) .آیــا بازنمایــی
هنرمنــد زیباســت یــا زشــت اســت؟ زش ـتترین چیــز
را بازنمایــی کــرده اســت ولــی چــون هنــر داشــته اســت
کــه زش ـتترین چیــز را نشــان بدهــد هنــر او در نشــان
دادن زش ـتترین چیــز زیباســت یــا نــه؟
یکی از حاضران :زیباست.
اســتاد :پــس حتّــی اگــر زشـتترین چیــز را بــه درســتی
بازنمایــی کنیــم و نشــان دهیــم ،عمــل مــا زیبــا اســت.
از اینجــا معلــوم میشــود کــه هنــر چقــدر اهمیــت دارد
و ایــن تعریــف کــه هنــر قــدرت بازنمایــی اســت تــا
ـم اســت .خــوب را خــوب ،بــد را بــد،
چــه انــدازه مهـ ّ

هــر چــه هســت را آنچنــان کــه هســت بازنمایــی کنیــد.
یــک هنرپیشــه ســینما یــا تئاتــر کــه در نقــش یــک فــرد
مث ـ ً
ا ابــن ملجــم یــا شــمر بــازی میکنــد اگــر بتوانــد
شــخصیّت آنهــا را بــه خوبــی نشــان دهــد عمــاش
زیباســت یــا زشــت؟ ابــن ملجــم انســان بــدی بــود ولــی
ایــن هنرمنــد اگــر بتوانــد شــخصیّت او را بــه خوبــی
نشــان دهــد کارش زیبــا اســت.
یکــی از حاضــران :هنــر اســت کــه زیبــا بازنمایــی
میکنــد ولــی ذات آن فــرد زشــت اســت.
اســتاد :بلــه ،مــا هــم همیــن را میگوییــم .زیبایــی هنــر
باعــث زیبــا شــدن شــمر نمیشــود فقــط بازنمایــی
زیباســت.
سگ به دریای هفتگانه مشوی
چون که تر شد پلیدتر گردد
هنرمنــدی کــه در نقــش شــمر و یزیــد بــازی میکنــد
یزیــد و شــمر را زیبــا نمیکنــد فقــط بازنمایــی او
زیباســت.
یکی از حاضران :محاکات واقعیّت.
اســتاد :بلــه ،ولــی فع ـ ً
ا بگوییــد آنچــه هســت ،چــون
کلمــات بــار دارد .واقعیّــت آن چیــزی اســت کــه هســت
یــا چیــزی اســت کــه بایــد باشــد؟
یکی از حاضران :آنچه که باید باشد.
اســتاد :پــس آنچــه هســت واقعیّــت نیســت؟ کلمــات
حســاس هســتند .اکثــر نســل امــروز ذهنشــان
بســیار ّ
ّ
دســت نخــورده اســت چــون اطالعاتشــان متراکــم
اســت و فرصــت فکــر و مباحثــه ندارنــد .انســانها
بــا خودشــان خلــوت ندارنــد .کمتــر برایشــان پرســش
مطــرح میشــود .هــر چــه میخواهنــد از طریــق
اینترنــت فــورا ً بــه دســت میآورنــد.
یکــی از حاضــران :آنچــه کــه هســت میبایســت بــود
و هســت.
اســتاد :ایــن بحــث دیگــری اســت .اگــر اینطــور باشــد
ایــن اشــکال پیــش میآیــد کــه آیــا گناهــان "بایــد"
باشــند یــا نــه؟
یکــی از حاضــران :برحســب اختیــاری کــه خداونــد بــه
انســان داده اســت ....
استاد :بر اختیار که "باید" مترتّب نیست.
یکــی از حاضــران :خداونــد اختیــار داده اســت و مــا آن
را بــد بــه کار میگیریــم.
اســتاد :بــه ایــن ترتیــب دیگــر "بایــد" معنــا نــدارد .اگــر
اختیــار هســت بایــدی در کار نیســت و اگــر بایــد را
موجــه خواهنــد بــود.
بپذیریــم همــه گناهــان درســت و ّ
در اختیــار بایــد وجــود نــدارد.
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توجــه بــه آنچــه
یکــی از حاضــران :بــا ّ
کــه در مــورد زدودن زوائــد مطــرح کردیــد
بیــش از آنکــه بــه مفهــوم اعتالیــی هنــر
نزدیــک شــویم بــه اخــاق و فلســفه نزدیــک میشــویم.
اســتاد :آنجــا هــم هنــر و زیبایــی مطــرح اســت .مگــر
هنــر فقــط محســوس اســت .آیــا هنــر معقــول وجــود
نــدارد؟ اخــاق هــم هنــر اســت ،اگــر فــرد بتوانــد
زوائــد را بزدایــد آن هــم هنــر اســت.
یکــی از حاضــران :میکالنــژ بــا زدودن زوائــد یــک

یکی از حاضران :نه ،ناقص نیست.
اســتاد :میدانیــد چــرا کالس درس را کارگاه
میگوینــد؟ چــون هنــر ،کار اســت .کالس درس ،کار
اســت .در واقــع میخواهنــد بــه جلســات جنبــه هنــر
بدهنــد .آنجــا کــه میگوییــم کارگاه ،یعنــی جنبــه هنــری
میدهیــم .هنــر ،ســاختن اســت .هنرمنــد میســازد یــا
نمیســازد؟ اگــر میســازد تقلیــد از طبیعــت اســت.
ایــن حرفهــا همجهــت هســت ولــی بــا ایــن دقّــت و بــه
صــورت گفتوگــو بیــان نمیشــود .در گفتوگــو مســائل

قطعــه ســنگ بــه یــک چهــره میرســید .معنویّــات هــم
همینگونهانــد.
اســتاد :مــن کتابــی دارم بــا عنــوان از محســوس تــا
معقــول ،از معقــول تــا محســوس .همانطــور کــه محســوس
زوائــد دارد معقــول و اخــاق هــم زوائــد دارد.
یکــی از حاضــران :موســیقی چــه چیــزی را بازنمایــی
میکنــد؟
اســتاد :نظــم را؛ موســیقی بینظــم بــه درد نمیخــورد
ماننــد موســیقیهای امــروز غربــی.
آیا هنر تقلید از طبیعت است؟
یکــی از حاضــران :میتــوان گفــت کــه تقلیــد از
طبیعــت بازنمایــی اســت ا ّمــا از فرابازنمایــی بــه عنــوان
یــک وجــه دیگــر اســتفاده میکنیــم؛ فرابازنمایــی در
کنــار بازنمایــی.
یکــی از حاضــران :اگــر تقلیــد صــرف باشــد خالقیّــت
ندارد.
اســتاد :پــس بــه طــور خالصــه منظورتــان ایــن اســت
کــه تقلیــد از طبیعــت نیســت.
یکی از حاضران :تکمیل طبیعت است.
استاد :آیا طبیعت ناقص است؟

ّ
حــل میشــود.
هنرمنــد میســازد ،فیلســوف و عالــم نمیســازند .عالــم
میفهمــد.
بازنمایــی یعنــی کشــف ،ســاختن بعــد از کشــف اســت.
هنــر میســازد ،فلســفه میفهمــد و عالــم کشــف
میکنــد.
نجــار یــک
هنــر بســیار گســترده اســت و اقســامی داردّ .
هنرمنــد اســت ،معمــار ،نقــاش ،خیــاط ،بنّــا و  ...ســاختن
هنــر اســت هــر کــس چیــزی میســازد هنرمنــد اســت.
یکــی از حاضــران :بیــن صنعــت و هنــر تفــاوت وجــود
دارد.
اســتاد :بلــه میدانــم .بعــد خواهیــم گفــت مــا هــم بــه
صنعتگــران هنرمنــد نمیگوییــم .هنــر اقســام ،مراتــب
و انــواع دارد و بــه صــورت ک ّلــی بــه مهنــای ســاختن
اســت .ســاختن اقســام و مراتــب دارد .ســعدی میگویــد:
جز به هنرمند مفرما عمل
عــدّ های هــم هنــر را تقلیــد از طبیعــت دانســتهاند.
اگــر هنرمنــد از طبیعــت تقلیــد میکنــد خــود طبیعــت
تقلیــد از چیــزی اســت یــا نــه؟ طبیعــت آگاه اســت یــا
نــاآگاه؟ آگاهانــه درســت شــده اســت یــا ناآگاهانــه؟

خــود طبیعــت تقلیــد از یــک آگاهــی اســت و آن آگاهــی
اســت و اگــر هنرمنــد از یــک تقلیــد از آگاهــی تقلیــد
کنــد تقلیــد از تقلیــد خواهــد شــد .ایــن گفتــه افالطــون
اســت.
هنــر از درون انســان میجوشــد .درون انســان فقــط
طبیعــت اســت یــا غیــر از طبیعــت هــم چیــز دیگــری
هســت؟ انســان ،طبیعــت دارد ولــی چیــزی بیــش از
طبیعــت اســت ،هنــرش نیــز بایــد بیــش از طبیعــت
باشــد .البتّــه ضمــن اینکــه هنــر از طبیعــت جداســت
ولــی متّکــی بــه طبیعــت هــم هســت .ایــن دو بــا هــم
فــرق دارنــد .خــود مــا هــم طبیعــت نیســتیم ولــی متّکــی
بــه آن هســتیم بــه گونـهای کــه اگــر طبیعــت نباشــد مــا
هــم میمیریــم.
یکــی از حاضــران :فرمودیــد طبیعــت تقلیــد از یــک
آگاهــی اســت .مگــر آگاهــی منشــأ نیســت .پــس چــرا
طبیعــت تقلیــد از آن اســت؟
اســتاد :آگاهــی تقلیــد نیســت ،طبیعــت تقلیــد از آگاهــی
اســت .آگاهــی منشــأ طبیعــت اســت و طبیعــت از روی
آن ســاخته شــده اســت.
یکــی از حاضــران :منظــورم ایــن بــود کــه چــون
طبیعــت خــودش منشــأ اســت نمیتوانــد تقلیــد باشــد.
اســتاد :طبیعــت ،منشــأ طبیعــی اســت و آگاهــی منشــأ
طبیعــت اســت .امــور طبیعــی از طبیعــت نشــأت
میگیرنــد و طبیعــت طبیعــت از آگاهــی ،و هنرمنــد کــه
از طبیعــت تقلیــد میکنــد تقلیــد از تقلیــد خواهــد شــد.
یکی از حاضران :منشأ آگاهی چیست؟
اســتاد :منشــأ آگاهــی خــود آگاهــی اســت چــون
نمیتوانــد غیــر از آگاهــی منشــأ دیگــری داشــته باشــد.
آگاهــی مراتــب دارد و منشــأ یــک آگاهــی پایینتــر
میتوانــد یــک آگاهــی باالتــر باشــد .آیــا باالتــر از
مطلــق آگاهــی چیــز دیگــری وجــود دارد کــه منشــأ آن
باشــد.
یکــی از حاضــران :چــون آگاهــی منشــأ طبیعــت اســت
و خــود آگاهــی منشــأ خــودش اســت ،طبیعــت چطــور
میتوانــد تقلیــد از آن باشــد؟
اســتاد :طبیعــت زاده و ناشــی از آگاهــی و ناشــی از
تقلیــد از منشــأ اســت .آیــا چیــزی باالتــر از آگاهــی
وجــود دارد؟
یکی از حاضران :خیر.
استاد :خدا باالتر از آگاهی نیست؟
یکی از حاضران :خدا خودآگاهی است.
استاد :خدا مطلق آگاهی است.
یکــی از حاضــران :ممکــن اســت چیــزی باالتــر از

آگاهــی هــم وجــود داشــته باشــد ولــی
چــون باالتــر از آگاهــی اســت دیگــر امــکان
آگاهــی بــه آن وجــود نخواهــد داشــت.
اســتاد :آنچــه باالتــر از آگاهــی اســت از چــه ســنخی
اســت از ســنخ آگاهــی اســت یــا از ســنخ ناآگاهــی؟
یکــی از حاضــران :در مــورد آنچــه باالتــر از آگاهــی
اســت نمیتــوان صحبــت کــرد.
اســتاد :پــس چــرا میگویــی امــکان دارد وجــود داشــته
با شد ؟
یکی از حاضران :از سنخ آگاهی نیست؟
اســتاد :اگــر از ســنخ آگاهــی نیســت پــس چگونــه در
مــورد امــکان وجــود آن ســخن میگویــی؟ اگــر هــم از
ســنخ آگاهــی اســت پــس چــرا از آگاهــی باالتــر اســت؟
یکــی از حاضــران :در انســان یــک ناخــودآگاه وجــود
دارد.
اســتاد :ایــن دیــدگاه فرویــد اســت و نادرســت اســت.
هــر کــس هــم کــه بــه آن قائــل اســت در اشــتباه اســت.
باطــن انســان نــاآگاه نیســت بلکــه چنانکــه ابــن ســینا
میگویــد حضــور اســت نــه حصــول؛ یعنــی از علــم
هــم باالتــر اســت.
یکی از حاضران :هایدگر هم ....
اســتاد :هایدگــر نــاآگاه را مطــرح نکــرده اســت .او بحث
دیگــری دارد .ناخــودآگاه مربــوط بــه فرویــد اســت کــه
روانتحلیلگــر بــوده اســت .باطــن انســان عیــن حضــور
و آگاهــی اســت ،ایــن بــدن انســان اســت کــه ناخــودآگاه
اســت .علــم یــا حضــوری اســت یــا حصولــی .شــاید
صــورت ذهنـیای از باطــن نداشــته باشــیم ولــی حضــور
اســت .آگاهــی حضــور اســت .ابــن ســینا از انســان
مع ّلــق صحبــت کــرده اســت .انســانی را فــرض میکنــد
ـواس پنجگانــه را نــدارد .حتّــی
حســی از حـ ّ
کــه هیــچ ّ
منســلخه االصابــع اســت؛ یعنــی انگشــتاناش هــم بــه
هــم نرســیده اســت تــا یکدیگــر را لمــس کننــد .اص ـ ً
ا
حســی نــدارد ولــی بــه وجــود خــود حضــور دارد.
هیــچ ّ
یکی از حاضران :مارکس
اســتاد :بلــه ،مارکــس هــر چنــد یــک ماتریالیســت اســت
ولــی فیلســوف اســت و حــرف بیربــط نمیزنــد.
یکــی از حاضــران :هوســرل فیلســوف اســت ولــی
میگویــد منطــق بــر پایــه روانشناســی پایهریــزی
شــده اســت.
اســتاد :مــن چنیــن چیــزی در آثــار او ندیــدهام .منبــع
آن را بیــاور.
والسالم علیکم.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم.
اینجــا رشــتهای دایــر شــده بــه نــام حکمــت
هنــر دینــی .خیلیهــا دربــاره حکمــت هنــر
دینــی شــک دارنــد .مــن میخواهــم مدلــی بــه
شــما بدهــم کــه بدانیــد حکمــت هنــر دینــی
چیســت و حکمــت هنــر چــه ربطــی بــه فلســفه
هنــر دارد .چــه فرقــی هســت بیــن حکمــت و
فلســفه؟ آیــا چیــزی بــه نــام حکمــت هنــر دینــی
داریــم یــا نــه؟ مــن در اینجــا از افالطــون بــه
عنــوان یــک مــدل اســتفاده میکنــم کــه شــما
میتوانیــد تمــام مدلهــا را بــا آن مقایســه کنیــد.

یعنــی مدلــی بــه شــما مــی دهــم و خواهــم گفــت
خصوصیــات ایــن مــدل چیســت ،چــرا حکمت اســت
و چــرا ایــن مــدل بــا حکمــت هنــر دینــی و عرفــان
مطابقــت دارد .یعنــی شــما میتوانیــد از ایــن مــدل ،بــه
مــدل عرفــان و اشــراق برویــد .در ضمــن میتوانیــد
جایــگاه مدلهــای دیگــر حکمــت را در ایــن مــدل
مشــخص کنیــد؛ مثـ ً
ا بســنجید کــه ارســطو یــا کانــت
بــا ایــن مــدل چــه نســبتی دارنــد .چــرا افالطــون
گاهــی بــا هنرهــای زمــان خــودش مخالفــت کــرده؟
اینهــا دلیــل و برهــان میخواهــد ،بــه عبــارت دیگــر

مــدل میخواهــد .مــن در ایــن جلســه میخواهــم
ایــن مــدل را بــرای شــما ارائــه کنــم .ایــن مــدل هــم
اپیســتمولوژیک اســت ،هــم اونتولوژيــک اســت ،هــم
کوزمولوژیــک اســت ،هــم جهانشناســی اســت و هــم
تئولوژیــک .اینهــا کام ـ ً
ا بــه هــم مرتبــط اســت.
بنــا بــه دالیلــی کــه ذکــر خواهــم کــرد ،افالطــون در
بحــث حکمــت هنــر از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت:
 )1او نخســتین نظریــات کامــل فلســفی دربــاره هنــر
دینــی را مطــرح کــرده .البتــه ممکــن اســت نظریــات
دیگــری هــم داشــته باشــیم ،امــا نظریــات افالطــون
بــه صــورت نظریــه کامــل و اثباتشــده اســت
کــه صغــری و کبــری و نتیجــه دارد .او رســالههای
مختلفــی در ایــن بــاره دارد .مــن شــما را بــه ایــن
رســالهها و رســالههای دیگــر در فلســفه و حکمــت
اســامی کــه همتــراز اینهاســت ارجــاع میدهــم.
 )2هنــر ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا الهیــات،
مابعدالطبیعــه ،اخــاق ،سیاســت ،و بــه طــور کلــی،
سرنوشــت انســان و حصــول بــه ســعادت دارد .همــه
اینهــا مبتنــی بــر حکمتانــد .اینهــا «دو» منبــع ندارنــد.
آن حکمتــی کــه او بــا عنــوان َحکمــه میگویــد ،در
همــه ابعــاد مدینــه ســریان دارد .سیاســت یــا هنــر
نمیتوانــد بــر مبنــای حکمــت نباشــد.
 )3بــا هنرهــای رایــج زمــان خــود ســر آشــتی نــدارد.
چــون بــا جریانهایــی کــه از زمــان خــودش تعریــف
میکنــد اختــاف دارد .غایــت او رســیدن بــه ســعادت
بشــر اســت .هنــر نمیتوانــد یــک تافتــه جــدا بافتــه
در اجتمــاع باشــد و بایــد از همــان اصــول پیــروی
کنــد.
 )4افالطــون ،خــود یــک هنرمنــد –بــه معنــای واقعــی
کلمــه -اســت .نحــوه بیــان او شــاعرانه و ممتــاز اســت.
او یکــی از بزرگتریــن نویســندگان فلســفی در کل
تاریــخ اســت .شــاید نتوانیــد یــک نویســنده فلســفی
در کل تاریــخ پیــدا کنیــد کــه بتوانــد بــا افالطــون
برابــری کنــد .مثــا رســاله ســمپوزیوم او ،کــه امــروز
کمــی آن را مــورد بحــث قــرار میدهیــم  ،شــاهکار
اســت .خــود افالطــون شــاعر بزرگــی بــود؛ منتهــا بعــد
از اینکــه بــا ســقراط آشــنا شــد ،شــعرهای خــودش
را از بیــن بــرد.
 )5جهــان نظمــی دارد الهــی -اخالقــی .هنــر ،سیاســت
و اخــاق فــردی یــا اجتماعــی بایــد تابــع نظــام هســتی
باشــد .چــرا در سیاســت میگویــد حکیــم بایــد
حاکــم شــود؟ بــرای اینکــه ایــن حکیــم اســت کــه

نظــم جهــان را کشــف میکنــد .حکمــت اســت کــه
بــه نظــم جهــان هســتی میرســد .هنرمنــد هــم تافتــه
جــدا بافتــه نیســت و بایــد از همیــن نظــام تبعیــت
کنــد.
 )6بیــن انســان -یعنــی عالــم صغیــر (میکــرو کــوزو)-
و جهــان -یعنــی عالــم کبیــر (ماکــرو کــوزو) -تطابقی
هست .
 )7بیــن درجــات معرفــت ،درجــات وجــود ،درجــات
عالــم و مراتــب نفــس انســان ،تطابــق و تالزمــی وجود
دارد .نــه تنهــا فیلســوف (یــا حکیــم) ،بلکه سیاســتمدار
(حاکــم) و هنرمنــد هــم بایــد از آن تبعیــت کنــد.
شــما وقتــی در مراتــب هســتی یــا در مراتــب معرفــت
عــروج میکنیــد ،ایــن عــروج ،در مراتــب نفــس هــم
هســت .چــون هــر قــوهای بــا مرتب ـهای ارتبــاط دارد.
االن نشــان میدهــم کــه چــه ارتباطــی میــان مراتــب
وجــود ،مراتــب معرفــت و مرتبــه انســان وجــود دارد.
ایــن موضــوع بــا قرآن هــم مطابقــت دارد .چرا فالســفه
مســیحی ،یهــودی و اســامی بــه دنبــال حکمــت
رفتنــد؟ بــرای اینکــه نظــام آنهــا نظامــی بــود کــه بــه
حــق میرســید .غایــت ایــن نظــام ،حــق و خــدا بــود.
چنیــن چیــزی در فلســفههای امــروز وجــود نــدارد.
رســیدن بــه حــق ،در حکمــت ،یــک اصــل اســت .بــا
بیــان چنــد تمثیــل ایــن را نشــان میدهیــم .در حکمــت
الهــی ،تمثیــل خیلــی مهــم اســت .تمثیــل یعنــی یــک
قاعــده را بــا یــک مثــال بیــان میکننــد .کتابهــای
مقــدس و حکمــت ،تمثیــل دارنــد .یعنــی بــه جــای
آنکــه قاعــده بگوینــد ،یــک مثــال میزننــد.

مــن در اینجــا دو ســه تمثیــل را کــه بــا هــم ارتبــاط
دارنــد ،بیــان میکنــم .یکــی تمثیــل «خــط منقســم»
اســت کــه مراتــب وجــود ،مراتــب معرفــت و مراتــب
نفــس انســان ،و ارتبــاط بیــن آنهــا را بــه خوبــی بیــان
میکنــد .ایــن مــدل بــا مــدل ســهروردی -یعنــی
مــدل عرفانــی -و همچنیــن مــدل قرآنــی تطبیــق
میکنــد مــا در عالــم اســام نوشــتههای زیــادی
داریــم .بعــد از اینکــه ایــن مــدل را بیــان کــردم،
میتوانیــم از ایــن نوشــتهها اســتفاده کنیــم .همچنیــن
نشــان میدهیــم کــه چــه فرقــی میــان مــدل افالطونــی
و مــدل ارســطویی هســت .چــون ایــن مــدل ،مــدل
کاملــی اســت ،میتــوان مــدل کانــت و دیگــران را
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هــم بــا آن تطبیــق داد .تمثیــل معروفــی در کتــاب
پنجــم جمهــوری داریــم بــه نــام خــط منقســم .ایــن
تمثیــل ،خیلــی چیزهــا را در مراتــب وجــود ،مراتــب
معرفــت و مراتــب عالــم بیــان میکنــد .خــط عمــودی
را در تظــر بگیریــد .خــط عمــودی داللــت دارد بــر
اینکــه مراتــب ،طولــی هســتند نــه عرضــی .ایــن خــط
را بــا نقطــه ج بــه دو قســمت نامســاوی تقســیم کنیــد
بــه طــوری کــه قســمت بــاال بزرگتــر از قســمت پاییــن
باشــد .یعنــی الــف-ج بزرگتــر از ج-ب باشــد .بــه
طــور ســمبلیک ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه مراتــب
باالتــر ،عالیتــر و مراتــب پایینتــر ،نازلترنــد .بــاز
هــم هــر قســمت از ایــن خــط را بــه همــان نســبت
تقســیم کنیــد.
یعنــی هرچــ ه پایینتــر برویــد مراتــب معرفــت،
نــازل میشــود .پاییــن خــط ،مراتــب وجــود و بــاالی
آن را مراتــب عالــم در نظــر بگیریــد .بــه ازای هــر
قــوهای کــه داریــم ،یــک عالــم داریــم .حــس داریــم،
عالــم محســوس داریــم .یــک طــرف معرفــت اســت
و یــک طــرف وجــود .زیــرا حــس فقــط مــال مــا
نیســت .عالــ ِم محســوس اســت .مــن شــما را در
عالــم محســوس میبینــم .پــس هــر مرتبــ ه قــوه
نفــس بــا یــک مرتبــه عالــم ارتبــاط دارد .عالــم بــه
دو مرتبــه تقســیم میشــود .پاییــن خــط ،کوزمــوس
هوراتــوس اســت؛ یعنــی عالــم مرئــی و بــه تعبیــر
قــرآن ،عالــم شــهادت .هوراتــوس یعنــی عالمــی کــه
بــا چشــم دیــده میشــود .بــاالی خــط ،کوزمــوس
اَهوراتــوس اســت؛ یعنــی عالــم نامرئــی و بــه تعبیــر
قــرآن ،عالــم غیــب .ایــن عالــم دیــده نمیشــود .اینهــا
دو اســم دیگــر هــم دارنــد .قســمت بــاال ،کوزمــوس
آیســتتیکوس یــا عالــم محســوس اســت و قســمت
پاییــن ،کوزمــوس نوئتکــوس یــا عالــم معقــول .معقول
نــه بــه ایــن معنــی کــه مــا فقــط تعقــل میکنیــم؛
عالــم عقــل یعنــی عالــم مجــرد .در تفســیر عقــل هــم
بایــد خیلــی دقــت کنیــد .نبایــد بــا عقلــی کــه امــروز
بــه کار میبریــم اشــتباه کنیــد.
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عقــل یعنــی جوهــر مجــرد غیــر مــادی .چنــد جوهــر
مجــرد داریــم؟ یکــی نفــس اســت و دیگــری ،روح.
عقــل بــا روح یکــی اســت .اینهــا مجردنــد ،منتهــا
جوهــر مجــرد اســمهای مختلــف دارد .یــک جوهــر

مجــرد غیــر مــادی علــم بــه ذات دارد .مثــ ً
ا شــما
نفــس خودتــان را میشناســید .ایــن علمــی کــه بــه
ذات دارد را عقــل میگوییــم .عقــل ،خــودش را
تعقــل میکنــد ،بــه خــودش علــم دارد .هیــچ علمــی
بــدون حیــات ممکــن نیســت .بنابرایــن اســم دیگــری
روی آن میگذاریــد :روح .نــه اینکــه اینهــا دو چیــز
باشــند ،بلکــه صفــات مختلــف دارد و بــه اعتبــار
صفــات مختلــف ،اســامی مختلفــی دارد .قدمــا عالــم
عقــل را بــه کار میبردنــد ولــی امروزیهــا در
2
بعضــی ترجمههــا بــه جــای عقــل ،1عالــم روحانــی
میگوینــد .نــه اینکــه اینهــا دو عالــم باشــد! همــان
اســت .عالــم مجــرد بســیط و نامنقســم اســت ،قابــل
تقســیم نیســت ،ولــی صفــات مختلفــی دارد و بــه
اعتبــار صفــات مختلــف ،اســامی مختلــف دارد :مثــا
حــی اســت میگوییــد روح ،چــون علــم و
چــون
ّ
خودآگاهــی دارد میگوییــد عقــل.
عالــم هوراتــوس یــا آیســتتیکوس بــاز دو مرحلــه دارد:
آیکونــا و آیســتتا .محسوســات را بــا آیســتزیس ادراک
میکنیــد .آیســتزیس یعنــی احســاس و ادراک حســی.
پــس از طرفــی آیســتزیس یــا مراتــب معرفــت اســت
و از طــرف دیگــر آیســتتا یعنــی عالــم محســوس.
پایینتــر از آن ،آیکونــا بــه معنــی  Imageیــا
 Likenessهســت کــه متناظــر بــا قــوهای در مــا به نام
َ
آیکســیا اســت .هــر مرتبــه پایینتــری ،ســایه مراتــب
باالتــر اســت .شــما وقتــی راه میرویــد ســایه داریــد.
خــود شــما هــم ســایهای از مراتــب باالتــر هســتید.
ســایه شــما بــه شــما شــباهت دارد .لفــظ آیکــون در
یونانــی بــه معنــای  Likelyیــا محتمــل اســت .پــس
آیکونــا را میتوانیــم وجــود ظ ّلــی بنامیــم .افالطــون
ایــن را پیســتیس یعنــی بــاور میگویــد .محسوســات
فقــط بــاور بــه وجــود میآورنــد ،علــم نیســتند ،زیــرا
پیوســته در حــال تغییرنــد .ادبــا میگفتنــد کــه بعضــی
از جانــوران ،مثــل کالغ ،همــه چیــز را بــا حــس
میشناســد .مثــا چیــزی را در جایــی درک میکنــد،
ســایه را نشــان میکنــد ،بعــد وقتــی میخواهــد آن
را پیــدا کنــد نمیتوانــد؛ بــرای اینکــه ســایه تغییــر
کــرده .آن کالغ کــه ایــن را درک کــرد علــم نداشــت.
افالطــون مجمــوع ایــن دو (یعنــی آیکونــا و آیســتتا) را
دوکســا بــه معنــای ظــن مینامــد .پیســتیس بــه معنــای
بــاور درســت اســت ،امــا بــاور درســت ،علــم نیســت.
بــاور ممکــن اســت درســت باشــد امــا بــاور یــا ظــن،
علــم نیســت.
البتــه بــاور میتوانــد بــه علــم منتهــی شــود .خواهیــم

گفــت کــه علــم ،مراتــب باالســت .ظــن درســت در
زندگــی عــادی میتوانــد یــک راهنمــای عمــل باشــد.
اکثــر مــردم هــم بــا ظــن و گمــان عمــل میکننــد ،نــه
بــا علــم .گمــان درســت ،نتیجــه هــم میدهــد امــا
بــه قــول او  Justificationنــدارد ،یعنــی توجیــه
نشــده ،علــت بیــان نشــده ،نمیدانــد علــت چیســت.
علــت در مراتــب باالســت ،مربــوط بــه حــس نیســت،
مربــوط بــه عقــل اســت .بیــان علــت ،عقلــی اســت.
اصــا حکــم ،عقلــی اســت.
قدمــا بــر خــاف متأخــران ،بیــن عقــل و حــس فــرق
قائــل بودنــد .فــرق بیــن عقــل و حــس چیســت؟
حــس فقــط چیزهــا را پدیــدار میکنــد .امــا کار
عقــل چیســت؟ کار عقــل ،حکــم کــردن اســت .قدمــا،
مثــل افالطــون و ارســطو بحثهایــی دربــاره قضایــا
دارنــد .ابنســینا کتابــی دارد دربــاره قضایــا بــه نــام
«کتــاب العبــارة» .ارســطو کتابــی دربــاره قضایــا دارد
کــه آن را «پِــری ِهرمنیــاس» نامیــده کــه بــه « کتــاب
العبــارة» ترجمــه شــده اســتِ .هرمنیــاس بــه معنــای
فهــم اســت .مــا چطــور اشــیاء را میفهمیــم ،وجــود
را میفهمیــم و بیــان میکنیــم .قضیــه فقــط قضیــه
منطقــی نیســت .مــا چگونــه عالــم را میفهمیــم،
فهــم خودمــان را چگونــه بیــان میکنیــم و بــا فهــم
خودمــان چگونــه حکــم میکنیــم .مســئله حکــم
در حکمتهــای قدیمــی خیلــی مهــم اســت ،تــا
جایــی کــه ابنســینا یــک کتــاب در ایــن بــاره دارد.
متأســفانه اینهــا خوانــده نمیشــود .در فالســفه جدیــد
اصــا ماهیــت حکــم درســت بحــث نشــده و گاهــی
خــاف آنچــه کــه هســت بیــان میشــود .حکــم تابــع
چــه قواعــدی اســت؟ نســبت حاکــم و محکــوم و
حکــم چیســت؟ اینهــا بیشــتر بحثهــای منطقــی،
اپیســتمولوژیک و هرمنوتیــک اســت .کتــاب قضایــای
ارســطو ،هرمنوتیــک اســت.
امــا دو مرتبــه بــاال عبــارت انــد از مرتبــه معرفــت
یــا دیانویــا و باالتریــن مرتبــه کــه آن را نوئزیــس
مینامــد .دیانویــا معرفــت اســتداللی و برهانــی
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،عقــل اســتداللی اســت
کــه امــروزه بــه آن reasoning Discursive
میگوینــد .بهتریــن نــوع علــوم برهانــی ،ریاضیــات
اســت .ریاضیــات ،برهــان اســت .درســت اســت کــه
در هندســه از کمیــت اســتفاده میکنیــد ،ولــی اگــر
یــک قضیــه را اثبــات کنیــد ،اثبــات ،منطقــی اســت.
در مقابــل ایــن ،عالــم متمتیــکا قــرار دارد .ریاضیــات
در هنــر هــم خیلــی خیلــی مهــم اســت .مــا یــک نــوع

ریاضــی داریــم که بــا فرمــول ســر و کار دارد و بیرونی
اســت و یــک نــوع ریاضیــات داریــم کــه در اصــ ِل
وجــود اســت .اســاس عالــم ،ریاضــی نــوع درونــی
اســت .ریاضیــات نــزد فیثاغوریــان دوره افالطــون
خیلــی مهــم بــود .امــا نمیدانیــم ریاضیــات چیســت.
هیــچ مرتبــهای را نمیشــود بــا خــودش شــناخت.
ریاضیــات را ریاضیــات نمیتوانیــد بشناســید ،بایــد
مرتبــه باالتــر آن را نــگاه کنیــد .حــس را نمیتوانیــد
بشناســید مگــر اینکــه بــه مرتبــه عقــل برویــد ،تــا عقل،
ایــن حــس را تحلیــل کنــد و بــه قضایــا و قوانیــن
برســد و کشــف کنــد .همچنیــن از نظــر افالطــون،
ماهیــت ریاضیــات در خــودِ آن مرتبــه شــناخته
نمیشــود .حــاال یــک ســؤال :آیــا عالــم طبیعــت تابــع
ریاضیــات اســت یــا ریاضیــات تابــع عالــم طبیعــت؟
شــما ریاضیــات را اســتقرایی گرفتهایــد؟ اگــر خــوب
دقــت کنیــد متوجــه میشــوید کــه عالــم طبیعــت
تابــع ریاضــی اســت ،ریاضیــات تابــع عالــم نیســت.
شــما در فلســفه میگوییــد اگــر ب تابــع الــف باشــد
ولــی الــف تابــع ب نباشــد ،الــف تقــدم ذاتــی دارد.
بــه هــر جهــت ،فیثاغوریــان قائــل بــه حقایــق ریاضــی
بودنــد .عالــم بــرزخ افالطونــی ،متمتیــکا اســت .منتهــا
ایــن متمتیــکا کــه مــا میگوییــم ســمبل اســت .ایــن
اعــداد وفرمولهایــی کــه مــا مینویســیم ،یــک بیــان
لفظــی و ذهنــی از حقایقــی اســت کــه در وجــود
هســت و ایــن حقایــق هســتند کــه اصلانــد.
حــاال دربــاره نوئزیــس توضیــح میدهیــم .نوئزیــس
3
بــه معنــای شــهود اســت ،البتــه نــه بــه معنــای شــهود
امــروزی کــه امــری حســی اســت ،بلکــه بــه معنــای
شــهود عقلــی ،شــهود بــی واســطه و یــک کشــف
عرفانــی .در واقــع نوئزیــس ،رســیدن بــه عیــن الیقیــن
و دیــدن حقایــق اســت ،نــه علــم الیقیــن .ایــن یــک
مرتبــه باالتــر اســت .علــوم ،همگــی در اینجــا (دیانویا)
هســتند .از نظــر افالطــون ،فلســفه و علــم از هــم جــدا
میشــوند .هنــر هــم همینطــور اســت .یعنــی کســی
کــه میخواهــد حکمــت بیامــوزد اول بایــد حکمــت
بحثــی و اســتداللی مثــل ریاضــی را کامــل کنــد.
فلســفه و حکمــت یــک ســیری دارد کــه آن ســیر را
دیالکتیــک میگویــد .لفــظ دیالکتیــک را مارکــس و
هــگل خــراب کردنــد .دیالکتیــک افالطونــی یــک ســیر
الــی اهلل اســت تــا بــه حــق برســید؛ از عالــم بــه مبــدأ
عالــم برویــد .دربــاره ایــن بیشــتر توضیــح خواهــم داد.
معنــای دیالکتیــک را اول ،ارســطو خــراب کــرد ،چــون
تمــام ایــن اصطالحــات را بــه نظــام خــودش بــرده
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و از حالــت افالطونــی خــارج کــرد .دیالکتیــک در
ارســطو ،جــدل اســت امــا در افالطــون جــدل نیســت،
راهــی برتــر از اســتدالل اســت .در اســتدالل بــه علــم
تصــوری و تصدیقــی میرســید امــا بــه مرتبــه کشــف
و شــهود حقایــق یعنــی آنچــه کــه عرفــا بــه آن عیــن
الیقیــن میگوینــد ،نمیرســید .اصطــاح علــم الیقیــن
و عیــن الیقیــن و حــق الیقیــن ،اصطالحــات قرآنــی
هســتند .اگــر علمــی هســت بایــد عینــی باشــد .اگــر
آتــش را اســتدالل میکنیــد ،وقتــی ایــن اســتدالل
درســت اســت کــه آتــش را ببینیــد .چطــور ممکــن
اســت شــما ســرابی ندیــده باشــید؟ ممکــن اســت
شــما ســرابی از آتــش دیــده باشــید .بــرای اینکــه
مطمئــن شــوید آتــش اســت بایــد دســتتان را در
آتــش بگذاریــد تــا بســوزید .ایــن حــق الیقیــن اســت.
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بنابرایــن دیالکتیــک مرتبــه شــهود اســت کــه با کشــف
عرفانــی مــا خیلــی ارتبــاط دارد ،یعنــی رســیدن بــه
یــک مرتبــه بســیار باالتــر اســت .اینجــا عالــم ُمثُــل یــا
ایدههاســت .در اینجــا بــه شــهود حقایــق میرســیم.
مســئله ُمثُــل یــک مســئله مهــم و پیچیــده اســت .ایــده
بــه معنــای ایــده ذهــن مــا نیســت .ایــده ذهــن مــا،
تجلــی آن ُمثُــل در ذهــن ماســت .همــه اشــیاء ظهــور
ایدههــا هســتند .بــه نظــر افالطــون مــا علــم را از
خــارج نمیگیریــم؛ خــارج فقــط یــک وســیله اســت.
نفــس انســان از ایدههــا بافتــه شــده .نفــس انســان
جامــع همــه ایدههاســت .حــاال اگــر یــک مقایســه
بکنیــم ،نظریــه ُمثُــل افالطونــی بــا نظریــه اســماء و
صفــات الهــی در عرفــان مطابقــت دارد .چطــور؟ مــا
در عرفــان اســم االســم داریــم و اســم .اســم االســم
یعنــی اســمی کــه مــا بــه اشــیاء میدهیــم .ولــی
اگــر معنایــی در خــارج ظهــور داشــته باشــد –مثــ ً
ا
ســرخی ،بزرگــی ،زیبایــی -بــه آن اســم میگوییــم.
اگــر صفــات کمالیــه عالــم را تحلیــل کنیــد و بــه
صفــات بســیط برســید تــا جایــی کــه دیگــر قابــل
تحلیــل نباشــد ،مثــل زیبایــی کــه میتوانــد در گل یــا
ســاختمان یــا چیزهــای دیگــر ظهــور داشــته باشــد ،بــه
آن اســم میگوییــم .طبــق نظــر عرفــای مــا ،اســم در
خــارج نیســت ،بلکــه ظهــور اســم اســت کــه در خارج
هســت و بــه اســمای الهــی میرســد .چــون انســان
بــه مصــداق آیــه « َع َّلــم آ َدم ْ َ
ال ْســما َء ُک َّلهــا » مظهــر
َ َ

اســماء الهــی اســت ،یعنــی حقیقــت همــه اســماء را
دارد و بنابرایــن میتوانــد همــه را تشــخیص بدهــد.
ــم
کاملتریــن تعریــف انســان ایــن اســت کــه « َع َّل َ
آ َدم ْ َ
ال ْســما َء ُک َّلهــا»؛ خداونــد تمــام اســماء خــودش
َ
را بــه انســان آموخــت و او را مظهــر اســم اهلل قــرار
داد .بنابرایــن انســان یــک موجــود اســمگذار اســت.
کالغ ،اســم نمیگــذارد .انســان یــک موجــود نامگــذار
اســت؛ از کوچکتریــن ذرات را اســم میگــذارد تــا
کهکشــانها .خــدا را میشناســد تــا مــاده را .غیــر
از ذات الهــی ،هــرچیــزی کــه در عالــم ظهــور دارد
انســان میشناســد و اســم میگــذارد .شــما دانشــگاه
داریــد ،علــوم داریــد .هیــچ وقــت بحــث کردهایــد
کــه چطــور میشــود یــک موجــود همــه علــوم را یــاد
بگیــرد و بــر همــه چیــز اســم بگــذارد؟ ایــن غیــر از آن
اســت کــه حقیقــت آن اســماء در او هســت.
ایــده هــم دقیقــ ًا همیــن اســت .اوالً ایــن ایــدهای
کــه مــا داریــم ،ایــده ایــده اســت ،مثــل اســم االســم.
ایــدهای کــه در ذهــن ماســت آن ایــده نیســت ،ایــده
ایــده اســت .امــا ایــن ایــده ،ظهــور ایدههــای الهــی
اســت .اســماء الهــی در خــارج از هــم ظهــور دارنــد
و در علــم مــا هــم ظهــور دارنــد .مصــدر همــه علــوم،
علــم الهــی و اتصــال بــه علــم الهــی اســت؛ حــاال
خــواه بدانیــم ،خــواه ندانیــم .آگوســتین گفتــه اســت
در روز همــه چیــز بــا نــور خورشــید دیــده میشــود.
حــاال ممکــن اســت خورشــید غفلــت کنــد و شــما
خورشــید را نبینیــد .ایــن دلیــل نمیشــود کــه شــما
ک ً
ال نمیبینیــد! پــس همــه علــم بــه علــم الهــی و
وجــود هــم بــه وجــود الهــی مــی رســد.
همــه اینهــا کــه گفتیــم ،مراتــب عالــم اســت و مراتــب
نفــس هــم هســت .ســقراط در آخــر ایــن تمثیــل،
مخاطــب خــود –گلوکــون -را خطــاب قــرار میدهــد
و میگویــد ای گلوکــون! ایــن طــرف ،مراتــب
معرفــت اســت و آن طــرف ،مراتــب وجــود؛ امــا بــه
خاطــر داشــته بــاش کــه همــه اینهــا مراتــب نفــس
هســتند .نفــس ارتقــاء پیــدا میکنــد .بــرای رســیدن
بــه حــق ،نفــس بایــد صعــود پیــدا کنــد ،عــروج کنــد
و بــه تعبیــر عرفانــی ،ســیر و ســلوک پیــدا کنــد .حــق
(خــدا) در نــزد افالطــون ســه اســم دارد و تصریــح
کــرده کــه ایــن ایدههــا در خداســت و آنچــه کــه در
عالــم اســت ظهــور ایدههاســت .ایــن ظهــور گاهــی
در مرتبــه حــس اســت ،گاهــی در مرتبــه نفــس اســت
و گاهــی در مرتبــه عقــل و روح .زیبایــی گاهــی
زیبایــی حســی اســت ،مثــل گل یــا بــدن زیبــا .گاهــی

زیبایــی در نفــس اســت ،مثــل فضایــل؛ آنهــا خیلــی
زیباترنــد .امــروزه زیبایــی را فقــط در حــس میبیننــد
و میگوینــد  staticاســت .امــا از نظــر افالطــون،
باالتــر از زیبایــی حســی ،در هــر مرتبــه ،زیبایــی
هســت .در مرتبــه نفــس ،فضایــل نفســانی؛ همــه
زیباســت .فضایــل عقالنــی بــاز هــم زیباتــر اســت،
حکمــت .حکیــم زیباســت .زیبایــی حکمــت از همــه
زیباتــر اســت .امــا همــه اینهــا ظهــور زیبایــی اســت
کــه میرســد بــه ایــده زیبایــی در خــدا؛ ایــده زیبایــی
در عالــم وجــود نــدارد.

میرســیم بــه حــق .نهایــت ایــن عالــم بــه عالــم
ختــم نمیشــود .بایــد همــه مراحــل را طــی کنیــد تــا
برســید بــه مبــدأ کل هســتی .اصــا اصــل حکمــت در
همــه حکمتهــا ،در شــرق و غــرب ،کشــف مبــدأ
هســتی اســت؛ مبــدأ المبــادی .در یونــان قدیــم ،ســؤال
اصلــی کــه همــه پیشســقراطیان مطــرح میکردنــد
یــک ســوال حکمــی بــود :مبــدأ المبــادی چیســت؟
تــی اِس تــی هــه آرخــه؟ ایــن توحیــد اســت .توحیــد
یعنــی تمــام کثــرت عالــم را بــه یک اصــل ببریــد .اینها
موحــد بودنــد .آرخــه یعنــی مبــدأ المبــادی کــه همــه
ّ
چیــز از آن آمــده .ایــن ســؤال ،ســؤال حکمــت اســت.
یکــی مــی گفــت مبــدأ المبــادی لوگــوس اســت.
آتــش نــه! لوگــوس .رمــز لوگــوس ،آتــش اســت.
پارمنیــدس میگفــت مبــدأ المبــادی ،هســتیِ مطلــق
اســت .آناکســی مانــدروس میگفــت مبــدأ المبــادی
نامتناهــی اســت .نــه نامتناهــی مکانــی! یعنــی وجــودِ
نامتناهــی کــه همــه از آن پیــدا شــده؛ نامتعیــن اســت.
هــر یــک از اینهــا را مبــدأ میدانســتند .افالطــون بــه آن
مبــدأ ســه اســم میدهــد کــه بــا عرفــان مــا هــم تطبیــق
داردِ :هــن ،4ا َ َگتــون 5و کالــونِ .هــن یعنــی احــد ،نــه
واحــد! مراتــب وحــدت را در رســاله پارمنیــدس گفتــه
بــود .یعنــی یــک رســاله دربــاره وحــدت و کثــرت
دارد کــه در آن ،احــد و واحــد و غیــره را بیــان کــرده.
ِهــن معنــای احــد دارد .ا َ َگتــون یعنــی خیــر مطلــق.
خیــر مطلــق را ایــده ایدههــا میدانــد .خیــر ،جامــع
همــه ایدههاســت .ابنعربــی خیلــی بــه او نزدیــک
اســت .در تعبیــر عرفانــی مــا ،اهلل جامــع همــه اســماء
و صفــات اســت .ایــده همــه ایدههاســت .احــد ورای
ذات اســت وقتــی اســماء و صفــات لحــاظ نشــوند.

احــد ،اســم ذات اســت .اهلل ،اســ ِم صفــات اســت.
َکلــون ،اســم فعــل اســت یعنــی زیبــا ،جمیــلَّ .
الل
ــب ال ْ َج َ
َج ٌ
مــال .پــس یعنــی کمــال مطلــق
میــل یُ ِح ُّ
کــه خداســت -در عالــم بــه اســم جمیــل ظاهــرمیشــود .نظــر افالطــون بســیار عمیــق و دقیــق اســت.
او یــک رســاله را بــه زیبایــی اختصــاص داده .شــما
بایــد رســالههایی کــه دربــاره زیبایــی نوشــته شــده
را بخوانیــد ،مخصوصــا رســاله ســمپوزیوم افالطــون.
از ایــن رســالهها در عالــم اســام هــم زیــاد داریــم.
غربیهــا زیــاد میخواننــد .هــم رســالههای مــا را
میخواننــد ،هــم رســالههای چیــن و هنــد و خودشــان
را .اینهــا بزرگتریــن ســرمایههای فرهنگــی ماســت
ولــی متأســفانه نــه چــاپ شــده و نــه در مــورد اینهــا
تحقیــق شــده .نســل جــوان بایــد اینهــا را احیــا کنــد.
اینهــا مــال ماســت .نگذاریــد دیگــران ســبقت بگیرنــد.
ایــن یــک تمثیــل خــوب بــود .بــه نظــر او هنــر هــم
حکمــت اســت .فرقــی نمیکنــد .در یــک جامعــه،
سیاســتمدار هــم بایــد حکیــم باشــد .میگویــد
جامعــه بــه ســعادت نمیرســد مگــر اینکــه حکیــم
حاکــم شــود .اخــاق هــم همینطــور .اخــاق
چیســت؟ انســان از ایــن ایدههــا بافتــه شــده.
اخــاق ایــن اســت کــه ایــن ایدههــا را بــه کمــال
برســاند .تعریــف فلســفه و حکمــت در نــزد افالطــون
هومویوســیس تِئــو اســت؛ یعنــی تشــبه بــه خداونــد.
تفســیر مالصــدرا هــم همیــن را میگویــد .تِئوســیس
هــم بــه معنــای تألــه اســت .تألــه یعنــی چــه؟ یعنــی
صفــات خــودش را الهــی کنــد .حکمــت هــم یعنــی
همیــن؛ یعنــی از طریــق ایــن ســیر و ســلوک ،وجودش
الهــی شــود .مــا نمیتوانیــم اخالقمــان ســکوالر و
غیرالهــی باشــد امــا حکومــت غیــر از آن باشــد .یعنــی
اگــر حکمــت اســت ،هنــر هــم بایــد همیــن را طــی
کنــد .هنــر ،اِس ـتِتیک نیســت .اســتتیک پاییــن اســت،
بــه بــاال صعــود نمیکنــد .یــا ممکــن اســت باالتــر
بیایــد امــا بــه حــق نرســد .بنابرایــن اخــاق هــم بایــد
متألــه باشــد و تشــبه بــه خــدا داشــته باشــد تــا انســان
خداگونــه شــود .ایمــان هــم همیــن اســت .پیامبــر
فرمــود تخلقــوا باخــاق اهلل .یعنــی چــه؟ مگــر خــدا
اخــاق دارد؟ یعنــی بــه اســماء اهلل و کمــاالت خــدا
آراســته شــوید .شــما مظهــر اســماء الهــی هســتید.
نفــس خــود را تکمیــل کنیــد و بــه اخــاق آراســته
شــوید .بنابرایــن اخــاق هــم تشــبه اســت .هنــر هــم
همینطــور اســت .نقــد افالطــون ایــن اســت کــه بــه
مبــادی الهــی در هنــر توجــه ندارنــد.
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امــا تمثیــل دیگــری بــه دنبــال ایــن تمثیــل آمــده و
درجــات وجــود و معرفــت را بــه صــورت دیگــری
بیــان کــرده .ایــن تمثیــل کــه در کتــاب ششــم
جمهــوری بیــان شــده ،بــرای شــناخت افالطــون
بســیار مهــم اســت .ایــن تمثیــل ،تمثیــل غــار اســت.
ایــن غــار ،تمثیــل عالــم حــس اســت .یونانیهــا
میگفتنــد ســوما ســه مــا؛ یعنــی بــدن ،زنــدان اســت.
درســت اســت کــه مــا نمیگوییــم زنــدان ،ولــی در
واقــع نوعــی زنــدان اســت .مثــل پرنــدهای کــه بــا
قفســی کــه در آن زندانــی اســت ،انــس گرفتــه؛ بــه
طوریکــه دیگــر فرامــوش کــرده کــه چــه هســت.
غــاری را در نظــر بگیریــد .عــدهای در ایــن غــار
نشســتهاند کــه از کودکــی در ایــن غــار متولــد
شــدهاند .روی ایــن افــراد بــه طــرف دیــوار زنــدان
اســت .ایــن زندانیــان نمیتواننــد برگردنــد .اینجــا
یــک چــراغ یــا شــعلهای هســت .فــرض کنیــد کــه
پشــت غــار یــک دیــوار اســت .پشــت ایــن دیــوار
کســانی هســتند کــه میتواننــد حرکــت کننــد و
پیکرههــا یــا آیکونــای همــه چیــز –مثــل پرنــدگان و
جانــوران -را نشــان میدهنــد بــه طــوری کــه ســایه
آنهــا روی دیــوار منعکــس میشــود ،امــا خودشــان
دیــده نمیشــوند .یعنــی زندانیــان ،ایــن
افــراد را نمیبیننــد ،فقــط ســایهها
را مــی بیننــد .مثــل یــک ســینما
کــه بــرای کســانی کــه در یــک
زیــر زمیــن گرفتــار شــده
باشــند و بیــرون را ندیدهانــد،
نشــان داده شــود .آنهــا
نمیبیننــد کــه دســتگاه آن
ســینما چیســت؛ هــر آنچــه
کــه روی پــرده میبیننــد
بــرای آنهــا واقعــی اســت.
بیــرون غــار هــم عالــم بیــرون
اســت ،ولــی اینهــا عالــم بیــرون را
ندیدهانــد .زندانیــان ،ســایههایی را کــه
میبیننــد ،حقیقــی میپندارنــد .افــرادی کــه پشــت
دیــوار هســتند و همــه چیــز را نشــان میدهنــد گاهــی
اســم چیزهــا را هــم میگوینــد .افــرادی کــه داخــل
غــار هســتند خیــال میکننــد کــه ایــن صداهــا مــال
سایههاســت؛ چــون افــراد را ندیدهانــد .ایــن مربــوط
بــه افــراد معمولــی دنیاســت.
حــاال فلســفه از کجــا آغــاز مــی شــود؟ مادامــی کــه
رو بــه دیــوار هســتیم فلســفه نیســت .فلســفه وقتــی

آغــاز میشــود کــه بــه توفیــق و فضــل الهــی ،یکــی از
ایــن زندانیــان زنجیــر خــود را بــاز کنــد و بــا زحمــت
فــراوان ســر خــود را برگردانــد .ایــن چرخــش یــا
اپیســتروفه خیلــی مهــم اســت .فلســفه از اپیســتروفه
آغــاز میشــود؛ یعنــی رجعــت بــه حــق .ایــن فــردی
کــه ســر خــود را برمیگردانــد دیــوار و چــراغ را
میبینــد و متعجــب میشــود کــه همــه چیزهایــی کــه
تــا االن میدیــد از ایــن شــعله چــراغ و انســانهایی
بــود کــه پشــت پــرده ایســتادند .حــاال ایــن فــرد بــا
زحمــت فــراوان از غــار بیــرون میآیــد ولــی تــاب
دیــدن خورشــید را نــدارد ،بایــد تــا شــب صبــر کنــد.
اینهــا مراتــب وجــود اســت .بایــد شــبها بیــرون
بیایــد ،ســتارگان و مــاه را ببینــد .هنــوز قــدرت دیــدن
اشــیاء را نــدارد .کــم کــم روزهــا بیــرون میآیــد.
هنــوز نمیتوانــد خورشــید را ببینــد و بایــد ســایه
اشــیاء را در آب ببینــد .باالخــره چشــم او بــه نــور
عــادت میکنــد و خورشــید حقیقــت را میبینــد.
میبینــد کــه اصــل نــور ،خورشــید اســت کــه علــت
تمــام نــور و علــت وجــود اشــیاء در خــارج و علــت
دیــدن چشــم اســت .ایــن خورشــید ،تمثیــل خداونــد
اســت؛ امــا خورشــی ِد عالــم عقــل ،نــه عالــم حــس.
خداونــد خورشــی ِد عالــم وجــود اســت و بــه تمــام
عالــم نــور میدهــد .ایــن یــک تمثیــل کال اشــراقی
اســت .وصفــی کــه او از نــور دارد و اینکــه همــه چیــز
از نــور پدیــد آمــده و اینکــه نــور فیزیکــی ،رمــز و
تمثیــل نــور الهــی اســت ،در واقــع نوعــی حکمــت
اشــراق اســت .در ایــن تمثیــل بیــان بســیار زیبایــی
دربــاره نــور دارد.
اشــیاء در ایــن عالــم مثــل ســایهها هســتند .شــما اصــل
را نمیبینیــد ،ســایه میبینیــد .ایــن شــعله ،نمــودار
خورشــید اســت .مراتــب وجــود را در ایــن تمثیــل
نشــان داده؛ مثــا شــب ،رمــز دیــدن اشــیاء عالــم در
تاریکــی اســت .وقتــی شــما اســتدالل میکنیــد بــه
حقیقــت نمیرســید ،ولــی بــه یــک جایــی میرســید؛
مثــل دیــدن اشــیاء در تاریکــی و نــور ســتارگان.
نوئزیــس ،دیــدن خــود خورشــید اســت و ایــن کــه
همــه چیــز از خورشــید پدیــد آمــده .ایــن مرتبــه،
شــهود حقیقــت اســت کــه بــا اصــل حقیقــت یعنــی
خــود خورشــید ،کــه رمــز احــد اســت ،ارتبــاط دارد.
امــا اســتدالل مثــل دیــدن اشــیاء در تاریکــی اســت.
درســت اســت کــه بیــرون (از غــار) هســت ،امــا در
شــب و بــا نــور ســتارگان اســت .بــه هــر جهــت در
اینجــا یــک رمــز بســیار دقیــق وجــود دارد.

امــا راه رســیدن از یــک مرتبــه معرفــت بــه مرتبــه
دیگــر ،دیالکتیــک اســت .دیالکتیــک افالطونــی غیــر
از دیالکتیــک هگلــی اســت .ارســطو اصــا طبقــه بــاال
و نوئزیــس را قبــول نــدارد .بــرای ارســطو باالتریــن
درجــه معرفــت همــان اســتدالل اســت .بــه تعبیــری که
عربهــا دارنــد میگوینــد لیــس وراء عبّــادان قریــه؛
یعنــی آنطـ ِ
ـرف عبّــادان دیگــر جایــی نیســت .باالتــر از
اســتدالل بــرای ارســطو هیــچ چیــزی نیســت .او مرتبــه
شــهود را قبــول نــدارد .ارســطو نوئزیـ ِ
ـس افالطــون را
بــه حــدس تعبیــر میکنــد .حــدس هــم یــک معنایــی
دارد امــا نوئزیــس افالطونــی رفتــن و ســیر نفــس
اســت .همــه علــوم در دیانویــا مشــترکاند ولــی راه
فلســفه راه دیگــری اســت .ایــن راه ،راه عشــق اســت.
اگــر بخواهیــد دربــاره عشــق و ارتبــاط آن بــا زیبایــی
مطالبــی بخوانیــد ،یکــی از بهتریــن رســالههایی کــه
نوشــته شــده رســاله ســمپوزیوم اســت .رفتــن از علــم
بــه حکمــت ،یعنــی از حکمــت بحثــی بــه حکمــت
ذوقــی ،از راه اِروس یعنــی عشــق اســت .اصــا
شــما نمیتوانیــد هنــر را از عشــق جــدا کنیــد .در
افالطــون ،در عرفــان و در حکمــت الهــی ،راه رفتــن از
اســتدالل همــان راه عشــق (اِروس) اســت .آنجــا یــک
فصــل مشــبعی دربــاره حقیقــت عشــق و ارتبــاط آن
بــا زیبایــی دارد .مــا در ادبیــات خودمــان رســالههای
زیــادی دربــاره عشــق داریــم کــه مــن بعــدا اینهــا را
خواهــم گفــت .اصــا یــک هنرمنــد ســنتی عاشــق
اســت؛ نــه تنهــا عشــق الهــی ،بلکــه عاشــق خــودِ هنــر
اســت .علــم او فقــط یــک علــم مفهومــی نیســت،
تصــوری و تصدیقــی اســت .البتــه اســتداللی هــم
هســت ،ولــی بــا یــک نــوع ســلوک همــراه اســت.
ایمــان هــم همیــن طــور اســت .ایمــان هــم بــا عشــق
ارتبــاط دارد .ایــن خــودش یــک مســئله بســیار مهــم
اســت .امــام جعفــر صــادق فرمــود :هــل الدیــن اال
الحــب؟ یعنــی آیــا دیــن غیــر از حــب و عشــق ،چیــز
دیگــری هــم میتوانــد باشــد؟ اگــر مــا جهانبینــی
افالطونــی را بــا جهانبینــی قرآنــی مقایســه کنیــم،
در قــرآن ســه مرتبــه یقیــن داریــد :علمالیقیــن ،عیــن
الیقیــن و حقالیقیــن .در ســوره تکاثــر میخوانیــد «
َ
ـر» یعنــی کثــرت
ـرَ .حتَّــى ُز ْرتُـ ُ
أل ْ َها ُکـ ُ
ـم التَّ َکاثُـ ُ
ـم ال ْ َم َقابِـ َ
دنیــا تــا موقــع مــرگ شــما را بــه غفلــت انداختــه

و دچــار فراموشــی و نســیان کــردهَ « .کال َســ ْو َف
ـم َکال َسـ ْو َف
تَ ْع َل ُمــونَ »؛ بــه زودی خواهیــد دانســت« .ثُـ َّ
ـم الْیَقِیــنِ »؛ اگــر شــما بــه
تَ ْع َل ُمــونَ َ .کال ل َـ ْو تَ ْع َل ُمــونَ ِع ْلـ َ
ـم»؛ بهشــت
ـر ُو َّن ال ْ َج ِحیـ َ
علمالیقیــن رســیده باشــید « .لَتَـ َ
ــن الْیَقِیــنِ »؛
ــم لَتَ َر ُونَّ َهــا َعیْ َ
و دوزخ را میبینیــد « .ث ُ َّ
از علمالیقیــن میرســید بــه عینالیقیــن.
ــم لَتُس َ
ــأل ُ َّن
اینهــا را میبینیــد« .ث ُ َّ ْ
یَ ْو َمئِــ ٍذ َعــنِ ال َّنعِیــ ِم» .پــس اینهــا
اصطــاح قرآنــی اســت .یــا در
یــک آیــه دیگــری خداونــد
قســم میخــورد کــه قــرآن
حــق الیقیــن اســت؛ «أن ّهــا
ُهــ َو َحــقُ الیَقیــن» .یعنــی
چــه؟ مســئله علــم الیقیــن و
حــق الیقیــن و عیــن الیقیــن
یعنــی چــه؟ هنــر ســنتی فقــط
علمالیقیــن نیســت .هنرمنــد بایــد
بــه درجــه عیــن الیقیــن برســد .اگــر
بــه مســاجد مــا یــا هنرهــای قدیــم نــگاه
کنیــد میبینیــد کــه هنرمنــدان مــا واقعــا بــه آن
درجــه رســیدهاند .یــک ضربالمثــل هــم داریــم
کــه خیلــی متافیزیکــی اســت :شــنیدن کــی بــود ماننــد
دیــدن؟ علــم الیقیــن مثــل شــنیدن اســت و عیــن الیقین
مثــل دیــدن .باالتــر از ایــن مراتــب ،حــق الیقیــن و
تحقــق بــه یقیــن اســت .هنــر یــک چیــز تحققــی
اســت؛ تصــوری نیســت .هنــر در ذات هنرمنــد تحقــق
پیــدا کــرده .اگــر توجــه کــرده باشــید هنرمنــدان مــا
طــوری نبــود کــه بــا کتــاب هنرمنــد شــوند .اصــا
یــک کتــاب دربــاره معمــاری قدیــم داریــم کــه اینهــا
از روی کتــاب خوانــده باشــند؟ خیــر ،نداریــم .امــا
آنهــا بــه عیــن الیقیــن و حــق الیقیــن رســیده بودنــد.
حــق الیقیــن یعنــی چــه؟ یعنــی در انســان وجــودِ
تحققــی پیــدا کنــد و متحقــق شــود .ایــن مثــل عرفــان
اســت .عرفــان هــم علـ ِم تصــوری و تصدیقــی نیســت،
علمـی اســت کــه انســان بــه حقیقــت اشــیاء میرســد
و بــه اســماء و صفــات متحقــق میشــود .تشــبه بــه
خــدا یعنــی همیــن .هومویوســیس یعنــی تحقــق .علــم
تصــوری و علــم تحققــی 6بــا هــم خیلــی فــرق دارنــد.
قدمــا بیــن ایــن دو خیلــی فــرق میگذاشــتند .مثــا
افالطــون در بحــث اخــاق معتقــد اســت کســی کــه
دارای علــم و معرفــت حقیقــی باشــد خطــا نمیکنــد.
همــه مورخــان فلســفه جدیــد بــه او اشــکال گرفتنــد و
گفتنــد مثــا مــا میدانیــم دروغ بــد اســت ولــی دروغ
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میگوییــم .از نظــر افالطــون ،ایــن علمــی کــه داریــد
بــه اینکــه دروغ بــد اســت ولــی دروغ میگوییــد،
علــم نبــوده؛ علــم تصــوری بــوده .اگــر صــدق در شــما
تحقــق پیــدا کــرده باشــد و جزیــی از وجــود شــما
شــده باشــد و صدیــق شــده باشــید ،ایــن علـ ِم تحققــی
اســت .هنــر قدیــم اینطــور بــود؛ تصــوری نبــود.
در دفعــات بعــد ،چنــد تــا از ایــن رســالهها ،از
جملــه همیــن رســاله افالطــون کــه دربــاره زیبایــی
اســت و اینکــه چطــور میشــود از راه عشــق بــه
زیبایــی رســید ،را بررســی خواهیــم کــرد و ایــن
موضــوع را بــا دیــد اشــراق تطبیــق میکنیــم .شــیخ
اشــراق هــم دقیقــا بیــن حکمــت ذوقــی و حکمــت
بحثــی فــرق گذاشــته .حکمــت بحثــی او کــدام درجــه
اســت؟ دیانویاســت .امــا از نظــر او حکمــت بحثــی
پایینتریــن درجــه حکمــت اســت .حکمــت عالیتــر
حکمــت ذوقــی اســت کــه آن را علــم ذوقــی یــا علــم
االذواق میگفتنــد .علــم ذوقــی او را بــا علــم ذوقــی
کانــت اشــتباه نکنیــد ،اینهــا یکــی نیســتند .ایــن ذوق
بــا ســلوک الــی اهلل بــه دســت میآیــد و در واقــع
نوعــی شــهود فــی اهلل و بــاهلل اســت .ایمــان ایــن راه
بــاز میکنــد .راه ایمــان راه بســتهای نیســت .درجــات
ایمــان بــه نوعــی بــه درجــات شــهود بــاز میشــود.
در بــاره نســبت ایمــان و همچنیــن نســبت حکمــت
اشــراقی بــا ایــن دیــد بحــث خواهیــم کــرد .همچنیــن
بحثهایــی کــه هــر یــک از اینهــا دربــاره جمــال و
زیبایــی داشــتند را بحــث میکنیــم.
ســوال :آیــا از نظــر ارســطو جوهــر همــان عالــم
ریاضیــات اســت؟
پاســخ اســتاد :بلــه .جهانبینــی ارســطو فــرق دارد.
نظــر او دربــاره عالــم متفــاوت اســت .از نظــر ارســطو
باالتریــن درجــه معرفــت ،دیانویــا یــا اســتدالل اســت.
او نوئزیــس را حــدس مینامــد و میگویــد گاهــی
در اســتدالل شــما بــه حــد وســط نیــاز نداریــد و از
صغــری و کبــری بــه نتیجــه میرســید .خیلیهــا
هســتند وقتــی یــک اســتدالل را مــی خواننــد زود بــه
نتیجــه میرســند .ارســطو ایــن را نوئزیــس میگویــد.
ابنســینا بــه آن حــدس میگویــد .امــا ایــن غیــر از
آن ســیر دیالکتیــک عشــقی اســت .دیــد ابنســینا در
آخــر عمــرش بــه حکمــت مشــرقیه نزدیــک شــده.
ایــن راه را ســهروردی ادامــه داد.
در نظــام ارســطویی عالــم اینطــور نیســت .عالــم از
دیــدگاه افالطــون و ارســطو چــه فرقــی دارد؟ اگــر
عالــم را بــه عنــوان یــک انســان تصــور کنیــد ،ارســطو

انــگار ســر و تــه عالــم را زده اســت .عالــم حــس از
نظــر او همیــن عالــم عالــم اســت .آیــا در ارســطو
عالــم عقــل (کوزمــوس نوئِتیکــوس یــا کوزمــوس
اَهوراتــوس) داریــم؟ قــرآن هــم عبــارت عالــم را بــه
کار میبــرد .اصــا در اول کتــاب میگویــد « يُؤمِنــونَ
بِالغَيـ ِ
ـب»؛ یعنــی بــه عالــم غیــب ایمــان دارنــد .عالــم
غیــب در افالطــون هســت ،امــا در ارســطو عالــم
غیــب چیســت؟ عالــ ِم عقــل نیســت! مــا ده عقــل
داریــم :عقــل اول ،دوم ،ســوم ،چهــارم ،پنجــم ،ششــم،
هفتــم ،هشــتم ،نهــم و دهــم .اینهــا افــراد عقلانــد.
او بــرای ایــن کــه ارتبــاط بیــن ایــن عالــم و خــدا
را حفــظ کنــد از عقــول اســتفاده میکنــد .البتــه از
طریــق عقــول ایــن ارتبــاط برقــرار هســت ،امــا عقــول
مــال افالکانــد .عقــول ،عالــم نیســتند .اینهــا عقــل
ســیارهها هســتند .هفــت ســیاره 7داریــم کــه هــر
کــدام یــک عقــل دارنــد .اینهــا رابــط مــا هســتند بــا
خــدا .میگویــد اینهــا نــوع منحصــر بــه فردنــد ،فــرد
هســتند ،امــا عالــم نیســتند .اشــکال افالطونــی کــه
میشــود بــه او گرفــت ایــن اســت کــه چطــور ده
فــرد عقلــی باشــد امــا عالــم نباشــد؟ اینهــا عالــم را
نمیســازند! ایــن عالــم هــزاران فــرد دارد .نمیشــود
بگوییــم مــا یــک عالمــی داریــم بــه نــام حــس کــه ده
فــرد دارد!

در نظــام افالطونــی –ماننــد عرفــان مــا -هــر چیــزی
کــه بــه طــرف مــا نــازل میشــود از ایــن عوالــم عبــور
میکنــد .نظریــه تجلــی 8نوافالطونیــان ایــن اســت کــه
هــر چــه از طــرف حــق میآیــد از تمــام ایــن عوالــم
میگــذرد و بــه مــا میرســد بــدون اینکــه َفترتــی
باشــد؛ یعنــی تمــام ایــن مراتــب محفوظانــد .بنابرایــن
بــه نظــر افالطــون درســت اســت کــه چشــم مــا چیزها
را جامــد میبینــد امــا ایــن عالــم همــه مراتــب بــاال
را دارد .همــه ذرات وجــود حیانــد ،بــرای ایــن کــه
از آن عالــم آمدهانــد .هــر چیــزی در اینجــا ملکوتــی
دارد در آن عالــم .حــاال شــما بــا چشــمتان جنبــه
ُملکــی را میبینیــد ،امــا اگــر بــه عالــم دیگــر برویــد
(یــا اگــر در همیــن عالــم هــم شــروع کنیــد) جنبــه
ی و خــدا را هــم میبینیــد .همــه
ملکوتــی و الهوتــ 
چیــز از آنجــا نــازل شــده؛ هــم در عالــم و هــم در
نظــام وجــود و علــم شــما .مثــا فــرض بفرماییــد شــما
میخواهیــد یــک نقشــه معمــاری بکشــید .ابتــدا علــم،

نــازل از حــق اســت امــا تنــزل پیــدا میکنــد و ابعــاد
ریاضــی پیــدا میکنــد .عالــم وســط ،عالــم ریاضــی
اســت .بــرای افالطــون ،عالــم قضــا ،عالــم ایدههــا و
علــم الهـی اســت و عالــم قــدر ،عالــم ریاضــی اســت.
ــيءٍ خَ َل ْقنــا ُه ب ِ َقــدَ رٍ»؛ یعنــی بــه انــدازه.
« إِن َّــا ُك َّل َش ْ
آیــا انــدازهای دقیقتــر از ریاضــیِ الهــی داریــم؟ هــر
چیــزی کــه نــازل میشــود بــه انــدازه اســت .ایــن
َقــدَ رَ ،قــدَ ر ریاضــی اســت ،مقــدّ ر میشــود ،ابعــاد
پیــدا میکنــد و بــه اینجــا میآیــد .عالــم خیــال هــم
همینطــور اســت .عالــم خیــال را مــا چطــور تعریــف
میکنیــم؟ میگوییــم دارای ک ّمیــت اســت .زمــان
نــدارد امــا ک ّمیــت دارد؛ مثــل ریاضــی .تعریفــی کــه از
عالــم خیــال در مالصــدرا هســت هــم بــا ایــن تعریــف
تناقــض نــدارد .مــاده کثیفــی اســت کــه خیلــی لطیــف
اســت ولــی ک ّمیــت دارد ،یعنــی ریاضــی اســت .عالــم
قضــا ک ّمیــت نــدارد ،عالــم معناســت ،علــم حــق اســت.
حــاال اگــر بــه ســؤال شــما برگردیــم ،پاســخ شــما بــه
طــور خالصــه ایــن اســت کــه در ارســطو مــا بیــن
ایــن عالــم و خــدا ،ده عقــل داریــم کــه اینهــا بــه
معنــای عالــم نیســت .او جمــاد و نبــات و حیــوان را
در نظــر گرفتــه ،امــا در نظــام افالطــون هیــچ چیــزی
جامــد نیســت .ارســطو ُمثُــل را انــکار کــرده بــه ایــن
دلیــل کــه عالــم عقــل را انــکار کــرده اســت .عالــم،
موجــود دارد .وقتــی قائــل بــه عالــم نیســت ُمثُــل را
هــم انــکار کــرده اســت.
شــهاب الدیــن ســهروردی ،شــیخ اشــراق ،قائــل بــه
عوالــم اســت .میردامــاد قائــل بــه عوالــم اســت .او
قائــل بــه زمــان و ســرمد و دهــر اســت و میگویــد
هــر مرتبــه از وجــودِ ،وعــاء و ظرفــی دارد .وعــاء ایــن
عالــم زمــان اســت ،وعــاء آن عالــم ،دهــر اســت و
وعــاء عالــم دیگــر ،ســرمد اســت .آنجــا دیگــر زمــان
نیســت .زمــان مــال اینجاســت .در ریاضیــات -کــه
بــه نظــر افالطــون عالــم میانــه اســت -زمــان نیســت.
بــه زبــان دیگــر ،عنصــر  tدر ریاضیــات نیســت .ولــی
وقتــی ریاضــی وارد ایــن عالــم میشــود و کاربــردی
میشــود t ،را قبــول میکنــد .یعنــی زمــان در او
تاثیــر دارد .پــس بــه ایــن دقــت کنیــد کــه ریاضیــات،
فــوق زمــان اســت ،امــا اگــر ریاضــی را در ایــن عالــم
کاربــردی کنیــد بایــد بــه همــان فرمــول عنصــر t
بدهیــد .ایــن نشــان میدهــد کــه وعــاء ریاضــی یــک
وعــاء دیگــر اســت ،زمــان نیســت.
ســؤال :یعنــی جوهــر در ارســطو همــان عالــم ریاضــی
ا ست ؟

پاســخ اســتاد :در افالطــون ایدههــا جوهرنــد .ارســطو
چــون بــه آن عالــم قائــل نیســت ،ریاضــی را از ایــن
کمانــد و
عالــم انتــزاع میکنــد .او میگویــد اینهــا ّ
ـم هــم عــرض اســت ،جوهــر نیســت .امــا در نظــر
کـ ّ
افالطــون جوهرنــد ،تقــدم دارنــد ،ایــده هســتند.
اتفاقــا در دیــد اشــراقی اینهــا خیلــی مهــم اســت.
ایــن را بعــدا بــا حکمــت اشــراق تطبیــق میدهیــم.
در مکتــب اشــراق رســالههایی دربــاره ُمثُــل ریاضــی
نوشــته شــده .آقــای بــدوی بــه تصــادف یکــی از اینهــا
را کشــف و چــاپ کــردُ « :مثُــل العقلیــة االفالطونیــة»
کــه ُمثُــل ریاضــی اســت .رســاله خیلــی پیچیــدهای
اســت .در حکمــت اشــراق ،مثــل افالطــون ،قائــل بــه
صــورت و مــاده نیســت ،قائــل بــه امتــداد اســت و این
امتــداد را بــه نحــوی بــه ُمثُــل میرســاند .بــه طــور
خالصــه بگویــم ،علــت ایــن کــه چــرا هــر جوهــری
یــک امتــدادی دارد ،خــودش نیســت .ایــن موضــوع
را بــه ُمثُــل میرســاند .تفســیرش را بایــد برویــد در
حکمــت اشــراق بــه دقــت بخوانیــد.
ســؤال :افالطــون وقتــی میگویــد کــه عالــم ُمثُــل
اصــل هســت و محسوســات ســایهای از آن عالــم ُمثُــل
هســتند ،ایــن را چطــور اســتدالل عقلــی میکنــد؟
بــرای عالــم ُمثُــل چــه اســتدالالت عقلــی م ـیآورد؟
پاســخ اســتاد :ایــن عالــم ،عالــم جزئیــات اســت.
مــا کلــی داریــم .موافــق هســتید؟ شــاید بعضیهــا
بگوینــد کلــی نداریــم .اگــر کلــی نداشــته باشــیم،
جزئــی هــم نداریــم .امــا کلــی دو نــوع اســت :کلــی به
تعبیــر ارســطو انتزاعــی اســت ،امــا افالطــون میگویــد
کلــیِ ســریانی اســت .کلــیِ ســریانی یعنــی چــه؟ یعنــی
دلیــل اینکــه کلــیِ ذهنــی شــما کــه بــه علــت تجــرد،
در ذهــن شــما قابــل حمــل بــر کثیریــن اســت ،ایــن
اســت کــه یــک کلــی وجــودی داریــم کــه قابلیــت
حمــل ســریانی دارد؛ یعنــی در همــه افــراد هســت .در
ارســطو کلــی انتزاعــی دارد .میگویــد شــما (کلــی را)
از جزییــات گرفتهایــد .افالطــون میگویــد تجــردی
کــه ذاتــا موجــودات دارنــد در افــراد ســریان دارد .مثل
فرمولهایــی کــه میخوانیــد ،در همــه افــراد هســت.
ســؤال :اینکــه میگوینــد از قضــای الهــی بــه
َقــدَ رش پنــاه میبــرم یعنــی چــه؟
پاســخ اســتاد :یــک نفــر آمــد نــزد حضــرت علی و
گفــت حــاال کــه دیــوار میریــزد بایســت و تــوکل
کــن .حضــرت علــی گفــت مــن از قضــای الهــی بــه
قــدرش پنــاه میبــرم؛ یعنــی بــا یــک سفســطه بــه او
جــواب داد .قضــا یعنــی علــم الهــی کــه در عرفــان
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مــا بــه مشــیّت تعبیــر میشــود .مشــیّت غیــر از اراده
اســت .مشــیّت الهــی تابــع علــم الهــی و قضــای
الهــی اســت .ایدههــا هــم بــه نحــوی بــا علــم الهــی
ارتبــاط دارد .افالطــون میگویــد علــم الهــی تابــع
ایدههاســت؛ یعنــی معلــوم معلومــات اســت .البتــه
اینهــا مســائل اپیســتمولوژیک دقیقــی دارد.
ســؤال :لفــظ تئوســیس کــه فرمودیــد همــان تئــوری
ا ست ؟
پاســخ اســتاد :خیــر .تئوریــا بــه معنــای منظــر و
تماشــاگه اســت .یعنــی حکیــم ،وجــود را تماشــا
میکنــد .فیثاغــورس میگفــت کســانی کــه
بــه بازیهــای المپیــک میآینــد ســه نوعانــد:
بعضیهــا بــرای خریــد و فــروش و داد و ســتد
میآینــد .یــک عــده بــرای کســب افتخــار بــه
المپیــک میآینــد .امــا عــده کمــی هســتند کــه
بــرای تماشــا میآینــد .در وجــود هــم همیــن طــور
اســت .اکثــر مــردم دنیــا بــرای داد و ســتد آمدهانــد،
و یــا بــرای کســب افتخــار .امــا فیلســوف بــرای
تماشــای وجــود آمــده اســت .ایــن تماشــا کــردن،
تئوریاســت ،نظــر عقــل و دل اســت.
امــا در زبــان یونانــی ،تئــا (بــا یــک حــرف تعریــف
در ابتــدا) هــم بــه معنــای خداســت و هــم بــه
معنــای تماشــاگه .تئاتــر یعنــی محــل تماشــا .امــا از
طرفــی تئــا بــه معنــای الهــه اســت.
ســؤال :در تمثیــل اول فرمودیــد ســایه پایینتریــن
درجــه اســت.
پاســخ اســتاد :ســایه یــک چیــز ،یــک شــبهی از آن
در خــارج اســت .در فلســفه ،مــا اصطــاح وجــود
شــبهی و وجــود ظلــی داریــم .هــر مرتبــه پاییــن،
ظــل مرتبــه باالســت .افالطــون ایــن را نگفتــه امــا
(بــه معنــای مجــازی) تمــام عالــم ظــل حــق اســت.
َ
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در نظــر نمیگیرنــد؛ کل وجــود را ســایه حــق
میگوینــد و قائــل بــه وجــود ظلــی انــد .بعضــی از
عرفــا تمــام عالــم را وجــود ظــل میداننــد .خیلــی
عجیــب اســت کــه مــا معمــوال ســایه را دلیــل خــدا
میدانیــم ولــی اینجــا میگویــد خــدا دلیــل ســایه
اســت .خورشــید دلیــل ســایه اســت ،نــه ســایه دلیــل
خورشــید! افالطــون هــم میگویــد شــما بایــد بــه
احــد برســید و خورشــید حقیقــت را ببینیــد ،بعــد
ببینیــد کــه عالــم ســایه اوســت .چــون هنــوز از غــار

بیــرون نیامدهایــد ســایه را دلیــل خــدا میدانیــد .از
غــار بیــرون بیاییــد ،خورشــید را ببینیــد تــا متوجــه
شــوید کــه مــا ســوای او همــه ســایه اســت .هنرمنــد
هــم همینطــور اســت .بــرای او هنــر و سیاســت
و اخــاق تفاوتــی نــدارد؛ ایــن قانــون کلــی اســت.
در ارســطو هــم همینطــور اســت .در ارســطو،
صناعــت شــاخهای از حکمــت اســت .درســت
اســت کــه دیــد ارســطو فــرق دارد ولــی حکمــت
ســه شــاخه دارد :حکمــت نظــری ،حکمــت عملــی
و حکمــت صناعــی .منتهــا حکمــت صناعــی مغفــول
مانــده .غایــت ایــن حکمتهــا بــا هــم فــرق دارنــد.
غایـ ِ
ـت نظــر فقــط نظــر اســت ،اصــا تابــع عمــل و
اراده مــا نیســت .حکمــت عملــی معرفتــی اســت که
غایـتش عمــل اســت .اخــاق بــرای ایــن اســت که
عمــل کنیــم نــه اینکــه بدانیــم .صناعــت معرفتــی
اســت کــه غایـتش ابــداع و خلــق اســت .در واقــع
اینهــا ســه صفــت هســتند :قــوه عالمــه (حکمــت
نظــری) ،عاملــه (حکمــت عملــی) ،مبدعــه
(حکمــت صناعــی) .انســان موجــودی اســت کــه
خلــق میکنــد و میســازد .دامنــه صناعــت خیلــی
وســیعتر از چیــزی اســت کــه مــا امــروزه بــه آن
هنــر میگوییــم .ایــن هــم حکمــت اســت .معمــوال
شــما وقتــی حکمــت میخوانیــد ،آن را بــه نظــری
و عملــی تقســیم میکنیــد و از حکمــت صناعــی
غفلــت میکنیــد ،ولــی در اول متافیزیــک هــر ســه
را بــا هــم مــیآورد .هــر معرفتــی کــه غایــت آن
خلــق و ایجــاد چیــزی در خــارج اســت ،صناعــت
اســت .بنابرایــن طــب هــم از نظــر او صناعــت
اســت ،کشتیســازی هــم صناعــت اســت ،صنایــع
دســتی هــم صناعــت اســت ،چیزهایــی کــه امــروزه
بــه آن هنــر مــی گوییــم هــم صناعــت اســت .انســان
بــه ایــن ســه صفــت اســت کــه از موجــودات دیگــر
متمایــز اســت .والســام علیکــم.
پینوشتها:

1.Intellectual
2. Spiritual
3. Intuition
4. The One
5. The Good
6. Knowledge by Realization
7. Planet
8. Emanation

دکتر غالمرضا اعوانی
استاد فلسفه

و عضو فرهنگستان علوم
جلسه دوم

شــما میتوانیــد بســیاری از حکمتهــای هنــر
یــا فلســفه را بــا افالطــون مقایســه کنیــد .او در
واقــع یــک میــزان و معیــار بــه شــما میدهــد.
بــه نظــر مــن افالطــون همــه مراتــب ممکــن را
دارد .میتوانیــد فلســفه او را بــا عرفــان اســامی،
فلســفه اشــراق ،بــا مکتبهــای جدیــد یــا بــا
ارســطو مقایســه کنیــد .مــا ایــن کار را بــه طــور
اجمــال انجــام میدهیــم تــا بفهمیــم نســبت اینهــا
چیســت .ســپس یــک رســاله معــروف افالطــون بــه
نــام رســاله ســمپوزیوم را قــدری تحلیــل میکنیــم.
شــما بایــد ایــن رســاله را حتمــ ًا بخوانیــد و بــا

چنــد رســاله دیگــر مقایســه کنیــد.
رســاله ســمپوزیوم دربــاره زیبایــی اســت .زیبایــی
در هنــر بســیار مهــم اســت .زیبایــی چــه نقشــی در
هســتی دارد ،ظهــور زیبایــی چیســت ،انــواع زیبایــی
چیســت ،اصــ ً
ا چــرا چیــزی زیباســت ،زیبایــی از
کجــا میآیــد و اصــل و منشــأ زیبایــی کجاســت؛
مباحــث زیــادی دربــاره زیبایــی و ارتبــاط آن بــا
هنــر در ایــن رســاله آمــده .شــما میتوانیــد بــرای
مطالعــه رســالههای دیگــر کــه تقریبــ ًا بــا ایــن
رســاله شــباهت دارنــد  -نــه اینکــه اقتبــاس شــده
باشــند  -ایــن را مــدل بگیریــد.
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رســالههای زیــادی دربــاره عشــق و زیبایــی داریــم
کــه مــن بــه چنــد تــا از آنهــا اشــاره میکنم .یکــی از
آنهــا رســاله «فــی حقیقــة العشــق» ابنسیناســت .ایــن
رســاله جــزء رســائل مشــرقیه –یعنــی غیــر مشــائی-
ابنسیناســت .ایــن ســینا در آغــاز کتــاب «شــفا»
میگویــد نظــام مشــائیان نقایــص زیــادی داشــت،
مــن در ایــن کتــاب نظــام مشــائیان را کامــل کــردم
[واقعــ ًا هــم همینطــور اســت .او نظــام مشــائی را
کمــال داده ،سیســتماتیک 1کــرده و بــه تعبیــر مــن،
مثــل هندســه اقلیــدس« ،اصــل موضوعــی »2کــرده
اســت .در آنجــا بیــان کــرده کــه چطــور میشــود
علــوم را  Axiomatizeکــرد ولــی ایــن حکمــت
مــن نیســت؛ کســانی کــه بخواهنــد حکمــت
مــرا بداننــد بــه کتــاب دیگــرم بــه نــام «حکمــت
مشــرقیه» مراجعــه کنند.کتابهایــی کــه بــه نــام
حکمــت مشــرقیه اســت بــه ایــن معنــی نیســت کــه
از ابنســینا هســتند ولــی قســمتی از مقدمــه ایــن
کتــاب در دســت هســت .او در آنجــا گفتــه برخــی
گمــان میکننــد کــه ارســطو حــرف اول و آخــر
را زده اســت و در مــورد او تعصــب میورزنــد،
در حالیکــه اینطــور نیســت .مــن حکمــت را از
منابــع غیــر یونانــی و منابــع دیگــر گرفتــهام .بــه
هــر جهــت چــون محتــوای ایــن کتــاب -جــز
مقدمــه آن -موجــود نیســت مــا نمیدانیــم حکمــت
مشــرقیه او چیســت امــا رســائلی موجــود هســت
کــه مســلم ًا بــه حکمــت ارســطویی تعلــق ندارنــد؛
یکــی از آنهــا همیــن «فــی حقیقــة العشــق» اســت.
ارســطو کتابــی دربــاره عشــق و زیبایــی نــدارد .ایــن
کتــاب هفــت فصــل دارد و عشــق را در نباتــات،
جمــادات ،افــاک ،انســان و غیــره بیــان میکنــد.
رســالهای هــم ســهروردی نوشــته اســت بــه نــام «فی
حقیقــة العشــق» .او هــم مســأله عشــق و زیبایــی را
بــه ســبک و ســیاق خــودش بیــان کــرده .بــا اینکــه
بیــان او کامــ ً
ا متفــاوت اســت امــا شــباهتهایی
بیــن ایــن رســاله و رســاله ابنســینا وجــود دارد.
وقتــی قــدری رســاله افالطــون را بررســی کردیــم
متوجــه میشــوید کــه نقــاط اشــتراک و اختــاف
ایــن رســالهها در چیســت .بحثهــای مالصــدرا
تحــت تأثیــر رســاله «فــی حقیقــة العشــق» ابنســینا
اســت .خیلــی از مثالهایــی کــه ابنســینا میزنــد
مالصــدرا هــم زده.
عرفــا دربــاره بحثهــای عرفانــی دربــاره زیبایــی و
عشــق خیلــی حــرف دارنــد .یعنی هــر عارفــی را که

بگیریــد  -موالنــا ،عطــار ،شــیخ شبســتری و غیــره-
یــک دریاســت .رســالههایی هــم دربــاره حقیقــت
عشــق و زیبایــی نوشــته شــده .معروفتریــن ایــن
رســالهها ،رســاله «ســوانح» احمــد غزالــی اســت کــه
خیلــی زیبــا و در عین حال رمزگشــایی از آن دشــوار
و پیچیــده اســت .البتــه در قدیــم شــرحهایی نوشــته
شــدند .مرحــوم ایــرج افشــار ســه شــرح قدیــم ایــن
رســاله را در جایــی چــاپ کــرده کــه میتوانیــد
اســتفاده کنیــد .رســاله دکتــری آقــای پورجــوادی
هــم در مــورد همیــن موضــوع بــوده و کتابهایــی
کــه دربــاره احمــد غزالــی و بــه خصــوص رســاله
ســوانح نوشــته شــاید بتوانــد بــه شــما کمــک کنــد.
رســاله ســوانح یکــی از شــاهکارها دربــاره عشــق
و زیبایــی اســت .رســاله دیگــری کــه بــه ســبک
ســوانح نوشــته شــده ولــی مســئله عشــق و زیبایی را
از دیــدگاه دیگــری مطــرح کــرده ،رســاله «لمعــات»
فخرالدیــن عراقــی اســت .جامــی شــرحی دارد بــه
نــام «شــرح لمعــات» کــه ایــن رســاله را رمزگشــایی
میکنــد .عراقــی و جامــی هــر دو شــاعر بزرگــی
بودنــد و اشــعار زیبایــی دارنــد؛ در مــورد هــر
مســئلهای کــه بحــث میکننــد شــعر میگوینــد کــه
آن شــعرها بــه ضربالمثــل تبدیــل شــده.

برگردیــم بــه افالطــون ،ســپس ســری بــه ارســطو
و ســهروردی بزنیــم دربــاره اپیســتمولوژی و
اونتولــوژی کــه جلســه قبــل شــرح دادیــم .هنــر
بــدون اپیســتمولوژی و اونتولــوژی و بــدون ســلوک
عقلــی و روحانــی نمیشــود .برهــان هــم نوعــی
ســلوک اســت .شــما وقتــی از حــس میرویــد
و اســتدالل میکنیــد و بــه علــم میرســید ،ایــن
هــم نوعــی ســلوک اســت ،منتهــا بــا عقــل نظــری
و عقــل جــزوی .علــوم هــم نوعــی ســلوک اســت،
امــا نــوع ایــن ســلوک فــرق دارد؛ همانطــور کــه
از تمثیــل خــط منقســم افالطــون هــم ایــن مســئله
روشــن اســت .دربــاره خــط منقســم چنــد توضیــح
الزم اســت کــه بایــد ذکــر کنــم .اگــر خاطرتــان
باشــد یــک بخــش ،ریاضیــات یــا دیانویــا بــود و
بخــش دیگــر نوئزیــس .ایــن اصطالحــات در دوره
جدیــد بــا اســمهای دیگــر دوبــاره وارد فلســفه
کانــت و هــگل شــده .پــریرو تــاب مســتوری

نــدارد /چــو در بنــدی ســر از روزن بــرآرد .مثــ ً
ا
اگــر بــه کانــت یــا افالطــون توجــه کنیــد ،آنهــا
حســیات،
هــم ســه مرتبــه بــرای معرفــت قائلانــدّ :
فاهمــه (کــه همــان دیانویاســت) و عقــل (کــه همــان
نوئزیــس اســت) .همــه شــارحان کانــت گفتهانــد
کــه ایــن اصطالحــات از طریــق کانــت وارد فلســفه
جدیــد شــده و قبــل از او ایــن اصطالحــات وجــود
نداشــتند .کانــت ،تقســیمات اپیســتمولوژی خــودش
را از افالطــون گرفتــه اســت .اپیســتمولوژی کانــت و
هــگل معکــوس هــم اســت .یعنــی بــا وجــود اینکــه
ایــن اصطالحــات در هــر دو بــه کار رفتــه ،امــا
نتایجــی کــه میگیرنــد دقیقــ ًا عکــس هــم اســت.
چــرا افالطــون اعتقــاد دارد کــه مــا بایــد ریاضــی
بیاموزیــم؟ بــرای اینکــه بایــد قــدری از
محسوســات فاصلــه بگیریــم .مــا بــرای اینکــه بــه
علــم مطلــق برســیم بایــد از محسوســات اســتفاده
کنیــم ولــی بــرای اینکــه بــه علــم شــهودی و عقلــی
برســیم بایــد از حــس فاصلــه بگیریــم و بهتریــن
کار هــم اســتفاده از ریاضیــات اســت .اوالً ،علــم
ریاضــی اســتداللی محــض اســت .درســت اســت
کــه از ک ّمیــت اســتفاده میشــود ولــی برهانــی و
اســتداللی اســت ،اگزیوماتیــک اســت .شــما از یــک
قضیــه بــا اســتدالل بــه قضیــه دیگــر میرســید.
دوم اینکــه از شــکل محســوس بــه عنــوان رمــز
عالــم معقــول اســتفاده میکنیــم .مث ـ ً
ا یــک مثلــث
محســوس میکشــید ولــی آن مثلــث ،رمــز همــه
مثلثهاســت .ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه در نظــام
افالطونــی ،هــر مرتبــه پایینتــر رم ـ ِز مرتبــه باالتــر
اســت .شــما از حــس بــه عنــوان رمــز عالــم معقــول
و از دیانویــا ب��ه عن��وان رم��ز نوئزی��س اســتفاده
میکنیــد .یعنــی ایــن علومــی کــه در دانشــگاه بــه
آن رســیدهاید نهایــت کار نیســت .همــه ایــن قضایــا
رمــ ِز نوئزیــس اســت .همیــن اســت کــه بــه ُمثُــل
میرســیم؛ یعنــی ایــن قوانیــن ،حکایــت از حقایــق
وجــودی برتــری دارنــد .ایــن یکــی از خصوصیــات
فلســفه افالطــون اســت کــه هــر مرتبــه پاییــن ،رمــز
مرتبــه باالتــر اســت .حتــی علومــی کــه بــا دیانویــا
بــه دس ـت آوردیــد .بــا رمــز شــدن اینهاســت کــه
شــما بــه عالــم دیگــر و بــه مراتــب معرفــت دیگــر
پــی میبریــد .شــما بــا حــس نمیتوانیــد حــس را
بشناســید؛ حــس را بــا فاهمــه میشناســید و فاهمــه
را بــا مرتبــه باالتــر میشناســید .ایــن در ارســطو
نیســت.

فــرق دیگــر بیــن دیانویــا و نوئزیــس ایــن اســت کــه
بــه تعبیــر افالطــون ،همــه دانشهــا ،غیــر از فلســفه،
در ایــن مشــترکاند کــه از هیپوتــز یــا فرضیــات
اثباتنشــده اســتفاده میکننــد .ایــن علــوم از
هیپوتزشــان بــاال نمیرونــد .مثــ ً
ا ریاضــی ک ّمیــت
را فــرض میکنــد و بحــث نمیکنــد کــه ک ّمیــت
چیســت .هــر علمــی از مبــادی خــودش شــروع
میکنــد ولــی باالتــر نمــیرود ،یعنــی مبــادی و
موضــوع خــودش را مــورد بحــث قــرار نمیدهــد.
تنهــا فلســفه -یــا بــه تعبیــر او ،علــم دیالکتیــک-
اســت کــه اَهوپوتِتیکــون اســت ،یعنــی فرضیــه ندارد
و تــا بینهایــت بــاال مــیرود و بــه علــم مطلــق
میرســد .همــه علــوم مقیدنــد ،بــرای اینکــه
چیزهــای اثباتنشــدهای را فــرض میگیرنــد.
پــس بایــد برســیم بــه علــم مطلــق .علــم مطلــق
همــان دیالکتیــک اســت .دیالکتیــک بــه تعبیــر او
نوئزیــس اســت ،علــم الهــی اســت .راه علــم الهــی
بــا علــوم دیگــر فــرق دارد .راه علــوم دیگــر ،دیانویــا
اســت ولــی راه فلســفه ،دیالکتیــک اســت کــه بایــد
ســیر صعــودی بکنیــد تــا بــه نوئزیــس برســید؛ از
عالــم بگذریــد و بــه احــد و مبــدأ هســتی برســید و
دوبــاره از مبــدأ هســتی بــه پاییــن حرکــت کنیــد و
بــه موجــودات بیاییــد.
در تمثیــل نردبــان میگویــد علــوم مثــل نردبــان
هســتند کــه همــه علــوم تــا وســط نردبــان بــاال مــی
رونــد و ســپس پاییــن میآینــد ،امــا دیالکتیــک تــا
بــاال مـیرود و بــه علــم مطلــق میرســد .دیالکتیــک
شــامل ایــن علــوم هــم میشــود؛ بــه همــان جایــی
کــه علــوم رســیدهاند هــم میرســد و پاییــن
میآیــد.
یــک مســئله کــه در عرفــان و حکمــت اشــراق و
افالطــون هســت و آن ،مراتــب یقیــن اســت .ایــن
موضــوع در نــزد مــا هــم خیلــی بحــث شــده.
ایــن اصطالحــات را از قــرآن هــم گرفتهانــد .علــم
الیقیــن ،عیــن الیقیــن و حــقالیقیــن .شــما در دیانویا
بــه علــم الیقیــن میرســید ،بــه عیــن الیقیــن و حــق
الیقیــن نمیرســید .در نوئزیــس بــه عیــن الیقیــن
و حــق الیقیــن ،یــا بــه علــم تحققــی میرســید.
علــم تصــوری و تصدیقــی بــا علــم تحققــی -کــه
بــه علــم متحقــق شــده باشــید -تفــاوت دارد .شــما
همیــن را در هنــر بــه کار ببریــد .در هنرهــای امروزه،
بــا خوانــدن کتــاب بــه علــم الیقیــن میرســید ولــی
هنرمنــد حقیقــی آن کســی اســت کــه بــه حــق الیقین
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رســیده باشــد ،یعنــی هنــر در او متحقــق باشــد ،بــه
شــهود برســد ،ببینــد ،نــه اینکــه بدانــد! واقعــا
هنرمنــدان بــزرگ قدیمــی مــا اینطــور بودنــد.
ایــن فقــط از خوانــدن کتــاب حاصــل نمیشــود،
تجربــه اســت .مث ـ ً
ا افالطــون میگویــد کســی کــه
دارای علــم باشــد خطــا نمیکنــد .همــه کتابهــای
تاریــخ فلســفه ،ندانســته بــه او اشــکال گرفتنــد،
بــرای اینکــه مراتــب علــم او را نمیداننــد.
میگوینــد مــا همــه میدانیــم دروغ بــد اســت
ولــی دروغ میگوییــم .ایــن اشــتباه اســت .کســی
کــه دروغ بگویــد علــم حقیقــی نــدارد ،علــم در او
متحقــق نشــده .اگــر فضیلــت صــدق در او متحقــق
شــود دروغ نمیگویــد .مــا در اصطــاح بــه او
صدیــق میگوییــم؛ یعنــی کســی کــه صــدق ،الزمــه
وجــود او شــده .ایــن علــم اســت .ایــن موضــوع
در هنــر هــم خیلــی مهــم اســت .هنــر شــهود
اســت ،و شــهود هــم نــه بــه معنــای .Intuition
معنــای اصطالحــات خیلــی تغییــر کــرده اســت.
شــهود افالطونــی یعنــی کســی بــه شــهود
حقایــق در حــق برســد ،بــرود بــاال و همــه
حقایــق را در حــق ببینــد .مثــل کشــف
عرفانــی ماســت ،یعنــی رؤیــت بــاهلل و
فــیاهلل اســت .وقتــی اســماء و صفــات
انســان عیــن صفــات حــق شــد ،بــه حــق
میبینــد ،بــه حــق میدانــد ،بــه حــق
حرکــت میکنــد ،بــه حــق میگویــد،
بــه حــق میشــنود و  . ...در افالطــون ایــن طــور
اســت .علــومِ دیگــر علمالیقینانــد .مثــ ً
ا ریاضــی
میخوانیــد ،نمیدانیــد حقیقــت ریاضــی چیســت
ولــی اســتفاده میکنیــد .امــا علــم حقیقــی علــم
تحققــی اســت.
همانطــور کــه گفتــم ایــن مراتــب بــا نفــس
انســان وحــدت دارد .همــه اینهــا بــا نفــس انســان
ارتبــاط دارد .یعنــی در ایــن ســیر صعــودی ،نفــس
اســتکمال پیــدا میکنــد .یکــی از چیزهایــی کــه در
اپیســتمولوژی قدیــم خیلــی مطــرح بــود و امــروزه
مغفــول اســت ایــن اســت کــه علــم موجــب کمــال
نفــس اســت .یعنــی وقتــی معلومــات بالقــوه ،بالفعــل
میشــود علــم شــما بالفعــل میشــود ،یعنــی شــما
وجــود پیــدا میکنیــد .ایــن مثــا ِل واقعــی اســت:
علــم بــرای نفــس همــان اســت کــه غــذا بــرای
بــدن .یعنــی انســان بــا علــم ،جــان میگیــرد،
هســتی میگیــرد ،نفــس او فعلیــت پیــدا میکنــد.

مراتــب وجــود و معرفــت بــا نفــس وحــدت تــام
دارنــدُ .مــدرِک ،نفــس اســت و در ایــن ســیر
دیالکتیکــی بــه کمــال میرســد .اگــر فلســفه را بــه
تألــه یــا تشــبه خــدا تعریــف میکنــد یعنــی نفــس
در ایــن ســیر صعــودی بــه اســما و صفــات حــق
متشــبه میشــود ،صفــات الهــی پیــدا میکنــد،
الهــی میشــود و بــه حــق میبینــد .ایــن حلقــه
مفقــودهای اســت در اپیســتمولوژیها و نظریههــای
امــروز.
افالطــون رفتــن از نوئزیــس بــه دیانویــا را
دیالکتیــک میگویــد .کلمــه دیالکتیــک بــر اثــر
حرفهــای مارکــس و هــگل بدنــام شــده اســت.
مارکــس و هــگل ،دیالکتیــک را یــک ماهیــت پایینــی
کردهانــد .همــه دیالکتیکهــای امــروزی وارونــه
هســتند .دیالکتیــک افالطــون روشــی اســت فــو ِق
اســتدالل کــه انســان را بــه ح ـق میرســاند ،انســان
حکیــم میشــود و حکمــت او الهــی میشــود.
ایــن دیالکتیــک بــا روش دیالــوگ افالطونــی
ارتبــاط دارد .دیالوگهــای امــروزی
دیالــوگ قهوهخانــهای اســت .دیالــوگ
قوهخانــهای بــا دیالــوگ افالطونــی
فــرق دارنــد .ایــن دیالــوگ یــک ســیر
عروجــی نفــس اســت.
افالطــون برای خــواص و عــوام دو نوع
تعلیــم مختلــف داشــتExoteric :
و  .Esotericایــن الفــاظ از آکادمــی
افالطــون گرفتــه شــدهاند Esoteric .تعلمیاتــی
اســت کــه فقــط مربــوط بــه خــواص و شــاگردان
آنجــا بــود و آنهــا حــق نوشــتن و انتشــار آن را
نداشــتند؛ یعنــی فقــط در حلقــه خــود آکادمــی بــود.
تعالی ـ ِم نوشــته او کــه اســتفاده از آن بــرای همــگان
آزاد بــود  Exotericاســت .افالطــون نظریــه بســیار
معروفــی دربــاره نوشــتن دارد کــه «نوشــتن ،تنــزل
اســت» .حقیقــت در نفــس شماســت .چــون علــم در
نفــس حکیمــی مثــل افالطــون یــا ســقراط تحقــق
دارد و وقتــی بــه صــورت مکتــوب در میآیــد تنــزل
پیــدا میکنــد .همیشــه نوشــتن را یــک نــوع تنــزل
میدانــد .نوشــته نمیتوانــد از خــودش دفــاع کنــد
و نمیتوانــد خــودش را تفســیر کنــد ،در حالــی کــه
ِ
حکمــت نوشتهشــده حکمــت
شــخص میتوانــد.
مــرده اســت و حکمتــی کــه در فیلســوف هســت
زنــده اســت .هنــر هــم همینطــور اســت ،هنــر
واقعــی در خــود هنرمنــد اســت .بــه هــر حــال او

میگویــد چــارهای نــدارم و بایــد بنویســم ،بــرای
ایــن کــه سوفســطائیان آمدنــد و حکمت دچــار زوال
شــده ،مجبــورم بنویســم تــا چیــزی بمانــد .بنابرایــن
حکمـ ِ
ـت نوشــته حکمــت  Exotericاســت ،یعنــی
بــرای عامــه اســت .پــس ایــن دیالوگهایــی کــه
میبینیــد آن حکمتهایــی نیســت کــه در آکادمــی و
بــرای خــواص گفتــه میشــد .ارســطو اشــاره کــرده
کــه افالطــون تعلیماتــی داشــت معــروف بــه اَگرافیا،
یعنــی نانوشــتهها؛ و ایــن چیزهایــی کــه نوشــته برای
عــوام اســت.در ایــن دیالوگهــا -بــا اینکــه بــرای
عــوام اســت -شــما میتوانیــد ســیر دیالکتیکــی
را ببینیــد .دیالکتیــک در ارســطو بــه جــدل تفســیر
شــده .اصطالحــات افالطونــی در ارســطو کال معنای
دیگــری پیــدا میکنــد .دیالکتیــک در افالطــون
جــدل نیســت،گفتگوی دو ه ـمدل و همزبــان بــرای
رســیدن بــه حقیقــت اســت؛ مثــا دربــاره عشــق،
زیبایــی ،دوســتی و عــدل .هــر رســالهای دربــاره
یــک موضــوع اســت .یکــی از آنهــا ســخنی را آغــاز
میکنــد و دیگــری ســخن او را تصحیــح میکنــد.
بــا همدلــی و همزبانــی بحــث میکننــد و بــاال
میرونــد تــا میرســند بــه یــک تعریــف واقعــی.
در ارســطو علــم ،دیانویاســت .نوئزیــس آن معنــای
افالطونــی خــودش را ازدســت میدهــد و معنــای
حــدس پیــدا میکنــد ،چنانچــه دیالکتیــک هــم
معنــای جــدل پیــدا میکنــد .بــه هرحــال وقتــی
یــک فیلســوف مبــادی فیلســوف دیگــری را مــورد
بررســی قــرار میدهــد ،معنــای تمــام مفاهیــم
عــوض میشــود .در ارســطو ،هنــر حکمــت اســت.
ایــن در نــزد مــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .مــا معمــوالً حکمــت را بــه نظــری و عملــی
تقســیم میکنیــم .ولــی ارســطو در اول متافیزیــک،
حکمــت را بــه ســه بخــش تقســیم میکنــد کــه اینهــا
ســه غایــت دارنــد .همــه علــم (دیانویــا) هســتند امــا
ســه غایــت مختلــف دارنــد .علــم چیســت؟ قضیــه
علمــی قضیـهای اســت کــه علــت حکــم بیــان شــده
باشــد .علــم از محسوســات آغــاز میشــود .بــر
خــاف آنچــه کــه هیــوم گفتــه ،حــس ،علــم نیســت
امــا شــرط علــم اســت .حــس ،پدیــدار را بــه مــا
نشــان میدهــد .عقــل اســت کــه آن پدیــدار را
تحلیــل میکنــد تــا بــه قانــون برســد و حقیقــت
را کشــف کنــد .کشــف حقیقــت کار حــس نیســت.
اشــتباه بــزرگ هیــوم ایــن اســت کــه میخواهــد
همــه چیــز را بــه حــس فــرو بکاهــد و کار عقــل

را انــکار میکنــد .میگویــد مــا از علیــت چــه
میبینیــم؟ در حالیکــه علیــت اصــ ً
ا دیدنــی
ً
نیســت .علیــت حکــ ِم عقــل اســت .اصــا حکــم
کــردن کاری عقلــی اســت .او چــون بــه اصالــت
عقــل قائــل نیســت میخواهــد حکــم را بــه حــس
تحمیــل بکنــد .او نمیدانــد کار عقــل چیســت.
کتابهایــی کــه او نوشــته بــا عقــل نوشــته ،نــه
بــا حــس .اســتداللهای دقیقــی کــرده .کارهــای او
خــودش را نقــض میکنــد.

وقتــی علــت حکــم (مطلــب لــم) بیــان شــد ،قضیــه
ضــروری و کلــی میشــود .حــس هی ـچگاه مـ ِ
ـؤدی
بــه علــم نمیشــود .حــس شــرط علــم اســت ولــی
شــرط کافــی نیســت؛ شــرط کافــی ،عقــل اســت.
ارســطو میگویــد بــرای رســیدن بــه علــم ،پاســخ
بــه ســه ســؤال الزم اســت .اُس المطالــب ثالثــه علــم
 مطلــب هــل مطلــب مــا مطلــب لــم .هــل (یــا بــهزبــان التیــن هــو تــی) یعنــی «آیــا چیــزی هســت؟»؛
بــرای اینکــه علــم بــه عــدم تعلــق نمیگیــرد .حــس
وجــود اشــیاء را بــر مــا پدیــدار میکنــد .ایــن آغــاز
علــم اســت .بــرای اینکــه همانطــور کــه گفتهانــد
«المعــدوم المطلــق ال یخبــر عنــه» .امــا ســوال عقلــی
«تــی اس تــی« اســت ،یعنــی «چــه» .ســوال از
چیســتی شــیء ،یــک ســؤال عقلــی اســت« .مــا»
شــامل مــای حقیقیــه و مــای شــارحه اســت .بچــه
نمیدانــد درخــت چیســت ،از مــادر میپرســد و
مــادر بــه او درخــت را نشــان میدهــد؛ ایــن
مــای شــارحه اســت .امــا یــک مــای حقیقیــه هــم
داریــم .ســؤال عالِــم از حقیقــت شــیء اســت؛ ایــن
ســؤال ســؤال عقلــی اســت .امــا مهمتریــن ســؤال
کــه دو ســؤال دیگــر را در بــر میگیــرد «دی او
تــی» اســت؛ یعنــی «بــه چــه علــت» .مث ـ ً
ا ریاضــی
میگویــد چــرا مجمــوع زوایــای مثلــث برابــر دو
قائمــه اســت؟ و بــرای آن علــت بیــان میکنــد.
وقتــی علــت را بیــان کردیــد ،قضیــه ضروریــه و
کلیــه میشــود .همــه قضایــای علمــی ضــروری و
کل��ی اس��ت؛ محتم��ل نیس��ت .ســؤال آخــر دو ســؤال
دیگــر را در بــر میگیــرد .پــس ســؤال اصلــی ایــن
اســت :چــرا؟
اپیســتمه (یــا علــم) ســه شــعبه دارد.گاهــی علــم
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بمــا هــو علــم مطــرح اســت کــه میشــود حکمــت
نظــری .یعنــی بــه موجوداتــی تعلــق میگیــرد کــه
تابــع اراده مــا نیســت؛ مســتقل از فعــل مــا ،عمــل
مــا و اراده ماســت .ریاضــی بــه اراده مــا ریاضــی
نشــده .خداشناســی و جهانشناســی نمونههایــی
از حکمــت نظــری هســتند .در اینجــا خــودِ نظــر
مــد نظــر اســت ،نــه عمــل .گاهــی غایــت علــم،
عمــل اســت .مثــ ً
ا شــما بــرای چــه اخــاق یــا
سیاســت میخوانیــد؟ بــرای اینکــه عمــل کنیــد.
بــه ایــن میگوینــد حکمــت عملــی .امــا شــعبه
ســوم ،ابــداع و خلــق اســت .یــک مثــال از ابــداع و
خلــق ،کشتیســازی اســت .یــا مث ـ ً
ا در علــم طــب
شــما میخواهیــد تندرســتی را در شــخص ایجــاد
کنیــد .همــه اینهــا حکمــت اســت .علــم و حکمــت
مســاوی هســتند .ایــن بــا ســه قــوه مــا -قــوه عاملــه،
قــوه عالمــه و قــوه مبدعــه -ارتبــاط دارد .بــا قــوه
مبدعــه انســان در خــارج ابــداع میکنــد .همــه
چیزهایــی کــه در تمــدن میبینیــد ابــداع شماســت.
اصـ ً
ا فرهنــگ یــک قــوه ،ابــداع آن اســت .پــس مــا
یــک حکمــت نظــری داریــم ،یــک حکمــت عملــی
داریــم و یــک حکمــت صناعــی .ایــن ســه حکمــت،
ســه غایــت مختلــف دارنــد امــا غایتهایشــان بــه
هــم ربــط دارد؛ نــه اینکــه جــدا باشــند .غایــت
حکمــت نظــری ،شــناخت حقیقــت اســت .اگــر
حقیقــت نباشــد علــم معنــی نــدارد .پــس حقیقت در
همــه هســت .وقتــی علــم در همــه هســت حقیقــت
هــم غایــت همــه هســت .غایــت عمــل ،خیــر
اســت .غایــت صناعــت ،جمــال و زیبایــی اســت.
آفرینندگــی بایــد در نهایــت کمــال و جمــال باشــد.
ایــن ســه غایــت بــه هــم ربــط دارنــد .حقیقــت و
جمــال عینــ ًا ربــط دارنــد؛ هرچــه حقیقــت باشــد
جمــال در آن ظاهــر اســت.
خیلــی چیزهــای دیگــر هــم در ارســطو مطــرح
میشــود امــا مســئله مهــم ایــن اســت کــه هنــر،
حکمــت اســت و غایــت آن -عــاوه بــر حقیقــت
و خیــر -جمــال اســت .حقیقــت ،باطــن اســت؛
ظاهــرش جمــال اســت .مثــل خداونــد .افالطــون
میگویــد خداونــد ســه اســم دارد و اینهــا الزم و
ملــزوم هســتند :احــد ،خیــر و جمــال .اینهــا واقــع
ظهــور صفــات خداونــد هســتند .خداونــد حــق
اســت .ایــن موضــوع را در بیــان عرفانــی و قرآنــی
هــم زیــاد میبینیــم کــه تمــام اســماء کمالیــهای
را کــه بــه عالــم نســبت میدهیــم بــه خــدا هــم

نســبت میدهیــم ،منتهــا بــا یــک فــرق :اســماء
خــدا را بــا «ال» میگوییــم .مثــ ً
ا «العلیــم» ،یــا
«الحکیــم» .بــا اینکــه همــه موجــودات از علــم
یــا اراداه بهرهمندنــد ،امــا اینهــا ظهــور اســماء الهــی
هســتند؛ اصــل همــه آنهــا ،اســم مطلقــی اســت کــه
در خداونــد هســت .بنابرایــن در افالطــون ،این ســه
صفــت -حقیقــت و خیــر و جمــال -کــه ما در اشــیاء
جســتجو میکنیــم ،اصلشــان در خداســت و در
واقــع ســه اســم حــق اســت .مهمتریــن اســمی کــه
افالطــون بــرای خــدا دارد ایــن ســه اســم اســت.
احــد اســم ذات اســت ،خیــر اســم صفــات اســت،
و جمــال اســم افعــال اســت .خیــر ،باطــنِ باطــن
اســت و جمــال ،ظاهــ ِر ظاهــر .خیــر در مظهــر
جمــال ظاهــر میشــود .خیــر بــه تعبیــر افالطــون
ایــده ایدههاســت ،یعنــی اســم االســماء اســت،
یعنــی -بــه زبــان عرفانــی -اهلل اســت.
حــاال بــه تحلیــل رســاله افالطــون میرســیم.
چــون ایــن رســاله بــه زبــان محــاوره اســت و شــما
ممکــن اســت در آن گــم بشــوید ،مــن میخواهــم
ایــن رســاله را قــدری بــرای شــما مختصــر بکنــم و
یــک راهنمایــی بــه شــما بدهــم ،امــا شــما بــه ایــن
مقــدار بســنده نکنیــد .خیلــی مطالــب دقیــق دارد.
روش افالطــون –برخــاف ارســطو -روش کالســی
نیســت کــه فقــط درس بدهــد و یــک طــرف باشــد؛
محــاورهای اســت .دو نفــر بحــث مــی کننــد ،یکــی
رد میکنــد ،یکــی قبــول میکنــد .اینطــور نیســت
کــه یــک نفــر باشــد! هــر دو طــرف بــه یــک انــدازه
درگیرنــد ،اظهــار نظــر میکننــد ،ســخن یکدیگــر را
تکمیــل میکننــد ،نقــد میکننــد و مــدام بــه طــرف
کمــال میرونــد .ایــن روش از حیــث گفتــاری مثــل
ســیر نفــس اســت بــه طــرف ایــده .ســیر باطنــی هــم
دارد ولــی مــال  Esotericاســت.
پیــش از شــروع بحــث ،یــک اشــاره هــم بــه
ســهروردی بکنــم .ایــن نظــام در ســهروردی هــم
دیــده میشــود .مــن فعـ ً
ا بــه مراتــب پایینــی اشــاره
نمیکنــم ،فقــط بــه مراتــب علــم اشــاره میکنــم.
در ســهروردی -در مقدمــه حکمــة االشــراق -دو
نــوع حکمــت داریــم :حکمــت بحثــی و حکمــت
ِ
نوئزیــس
ذوقــی .ایــن تقریبــ ًا برابــر بــا دیانویــا و
افالطــون اســت .حکمــت بحثــی همــان اســتدالل
اســت .در آنجــا مراتــب حکمــت را بــرای افــراد
طالــب حکمــت بیــان میکنــد .او یــک نظریــه
در حکمــت ارائــه میکنــد –چــون در زمــان

او حکمــت ارســطویی غالــب بــوده-و نظریــه
حکمــت ارســطویی را نقــض میکنــد .اوالً بحــث
میکنــد کــه حکمــت متعلــق بــه یونــان نیســت.
خداونــد بخیــل نبــود کــه حکمــت را فقــط بــه
یونانیــان بدهــد .اســتعداد حکمــت در هــر کســی
بــه انــدازهای هســت ،حــال قویتــر یــا ضعیفتــر،
ولــی در همــه هســت .ســپس کاملتریــن حکیــم
را حکیمــی مــی دانــد کــه جامــع حکمــت بحثــی و
حکمــت ذوقــی باشــد ،مثــل افالطــون .او افالطون را
کاملتریــن میدانــد ،بــرای اینکــه هــم حکمــت
بحثــی و اســتداللی (دیانویــا) دارد و هــم حکمــت
ذوقــی (نوئزیــس) .ســپس مراتــب حکمــت را بیــان
میکنــد و میگویــد پایینتریــن درجــه ،حکمــت
بحثــی اســت .بعــد از آن کســی اســت کــه متوسـ ِ
ـط
ِ
متوســط در بحــث اســت،
در حکمــت ذوقــی و
ســپس کســی اســت کــه حکمــت ذوقــی دارد و
ِ
متوســط در بحــث اســت .مهمتریــن دســتاورد
شــیخ اشــراق ایــن اســت کــه همــه عرفــا مثــل
بایزیــد بســطامی ،جنیــد را دارای حکمــت ذوقــی
میدانــد .او در خوابــی کــه نقــل کــرده ارســطو را
در خــواب میبینــد ،بــا او در درجــات معرفــت
بحــث میکنــد و از او دربــاره عرفــا میپرســد
کــه آیــا اینهــا چیــزی میداننــد؟ ارســطو پاســخ
میدهــد کــه اینهــا حکمــا در عالیتریــن مرتبــه
هســتند و فــو ِق امثــال ابنســینا و فارابیانــد .بــه
هــر جهــت او عارفــان را داری مقــام حکمــت ذوقــی
میدانــد .ایــن یکــی از دســتاوردهای بــزرگ اوســت
کــه عرفــان را حکمــت مــی دانــد و معتقــد اســت
کســی کــه دارای حکمــت ذوقــی اســت متألــه اســت
(مهــم نیســت کــه حکمــت بحثــی داشــته باشــد یــا
نــه) .کســی کــه دارای حکمــت بحثــی اســت حکیــم
بحــاث اســت ،امــا متألــه نیســت .بنابرایــن او بیــن
ّ
حکیــم متألــه  -حکیمــی کــه اســاس حکمــت او
تألــه باشــد -و حکیــم غیــر متألــه فــرق میگــذارد.
شــما ایــن تقســیمات را در هنــر هــم میتوانیــد
داشــته باشــید.
مســئله مهمتــر ایــن اســت کــه فــرق بیــن ایــن دو
حکمــت چیســت؟ مــا چطــور ایــن حکمتهــا را
از هــم تشــخیص بدهیــم؟ مــن بــه طــور خالصــه
بــه چنــد فــرق مهــم اینهــا اشــاره میکنــم .یکــی
از اختالفــات حکمــت بحثــی و حکمــت ذوقــی
کــه شــاید در هنــر هــم کاربــرد داشــته باشــد ایــن
اســت کــه در حکمــت ذوقــی ،مســئله ظهــور و نــور

و اشــراق مطــرح اســت .فلســفه خــود ســهروردی
مبتنــی بــر مســئله نــور اســت .در حکمــت بحثــی
نــور و ظهــور جایــی نــدارد .مثـ ً
ا اگــر بــه ابنســینا
توجــه کنیــد ( البتــه در اواخــر عمــر بــه طــرف
اشــراق متمایــل شــد) در حکمــت مشــاء او ،نــور و
ظهــور جایــی نــدارد .اگــر شــما بــه حکمــای قدیــم
یونــان ،مثــل هراکلیتــوس و پارمنیــدس ،نــگاه کنیــد
مســئله ظهــور خیلــی مهــم بــوده؛ بــرای اینکــه
اینهــا بحــث از نومِــن و فنومِــن میکردنــد .فنومــن
یعنــی پدیــدار و چیــزی کــه ظاهــر شــده ،و نومــن
یعنــی باطــن و حقیقــت .اســاس همــه حکمــای
قدیــم یونــان تــا افالطــون نــور و ظهــور اســت،
اینکــه حقیقــت چطــور ظاهــر میشــود .بنابرایــن
ســهروردی ،حکمــای ایــران باســتان را کــه قائــل
بــه مســئله نــور و اشــراق بودنــد حکمــای حقیقــی
میدانــد .فــرق دوم ،همــان چیــزی اســت کــه در
افالطــون هــم اشــاره کردیــم :هــر مرتبــهای رمــز
مرتبــه باالتــر اســت .یعنــی تمــام موجــودات را رمــز
ِ
مثلــث
میگیرنــد ،همانطــور کــه مــا در هندســه،
محســوس را رمــز میگیریــم .یــک فــرق علــوم بــا
حکمــت ایــن اســت کــه در علــوم شــما همیشــه
بــا داده 3ســر و کار داری ـد ،امــا حکیــم ذوقــی هــر
دادهای را رمــز حقایقــی میدانــد و میخواهــد
ببینیــد ایــن چطــور ممکــن شــده و چگونــه وجــود
پیــدا کــرده .حکیــم ذوقــی داده میگیــرد امــا بــه
آن بــه شــکل رمــز نــگاه میکنــد .در عرفــان و
حکمــت ،هــر چیــزی رمــز حقایــق وجــود اســت.
اگــر هــر چیــزی را (بــه طــور دیالکتیکــی) دنبــال
کنیــد ،بــه اص ـل و حقیقــت آن میرســید .بــه قــول
موالنــا «هــر گلــی کانــدر درون بویــا بــود ،آن گل
از اســرار کل گویــا بــود» .یــک گلشــناس گل را
میبینــد ،ولــی یــک عــارف و حکیــم در گل
نظــر میکنــد تــا بــه اصــل حقیقــت برســد .نظــر
یعنــی چــه؟ نظــر بــه معنــای نــگاه چشــم نیســت.
در کتابهــای مقــدس -مثــل قــرآن -خیلــی بــه
ایــن مســئله توجــه شــده .وقتــی میگویــد «آیــات»
هســت یعنــی چــه؟ یعنــی فقــط بــه صــورت داده بــه
آن نــگاه نمیکنــد .آیــه یعنــی نشــانه حقایــق وجــود.
«إ ِ َّن َّ
الل ال يَ ْس َــت ْحيي أَنْ يَ ْض ِــر َب َمثَـ ً
ا مــا ب َ ُعوضَ ـ ًة َفمــا
َف ْو َقهــا»؛ خداونــد شــرم نمیکنــد کــه مثــال یــک
پشــه را بزنــد .اگــر واقعــا نظــر کنیــد میتوانیــد
تمــام حقایــق هســتی را در یــک پشــه ببینیــد.
ــر ُّد علیــه»؛ ســخن رمــزی رد
«الرمــ ُز ال یُ َ
میگویــد ّ
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نــدارد ،رمــز را یــا کســی میفهمــد یــا نمیفهمــد.
ایــن حــرف را بارهــا و بارهــا تکــرار میکنــد .وقتــی
رمــز میشــود کــه آن را از یــک دیــدگاه باالتــر نــگاه
کنیــد و ببینیــد چطــور ممکــن شــد .علــم دربــاره
امــکان چیــزی فکــر نمیکنــد ،فقــط چــون موجــود
اســت دربــارهاش بحــث میکنــد .در رمــز فکــر
میکنیــد کــه مبــادی آن در وجــود چیســت ،چطــور
ممکــن میشــود ،و همینطــور مــیرود تــا برســد
بــه اصــل .هــر علمــی علــل را جســتجو میکنــد.
حکمــت ،علــل مطلــق را جســتجو میکنــد تــا
برســد بــه علــل مطلــق هســتی .ایــن کار دیالکتیــک
و متافیزیــک اســت .مــورد دیگــری کــه ســهروردی
بــه آن اشــاره میکنــد ایــن اســت کــه حکمــا (تنهــا)
قائــل بــه ایــن عالــم نیســتند ،قائــل بــه عوالمانــد،
عالــم فقــط ایــن عالــم نیســت ،عوالــم ســه تــا
هســتند .فرقهــای دیگــری هــم هســت کــه بایــد
خودتــان مراجعــه کنیــد .رســاله «حقیقــت عشــق»
هــم در مــورد مســئله زیبایــی اســت.
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امــا برمیگردیــم بــه رســاله ســمپوزیوم کــه یکــی
از شــاهکارهای افالطــون اســت ،بــرای اینکــه هــم
حکمــت ذوقــی داریــد و هــم بحثــی .ایــن رســاله
حکایــت از محفلــی دارد کــه شــاعر معروفــی بــه
نــام «آگاتــون» برنــده جایــز ه بــزرگ ادبــی شــده و
جشــنی بــر پــا کــرده اســت کــه همــه بــزرگان -مــن
جملــه ســقراط -در آن شــرکت دارنــد .شــخصی بــه
نــام «اریســتودموس» ایــن داســتان را نقــل کــرده و
افالطــون آن را نوشــته اســت .اریســتودموس نقــل
کــرده کــه در روز پــس از برنــدهشــدن آگاتــون،
ســقراط را میبینــد کــه حمــام رفتــه و لبــاس و
کفــش نــو پوشــیده .چــون ســقراط همیشــه پابرهنــه
بــود ،هیچوقــت کفــش نمیپوشــید و لباسهــای
ژنــده میپوشــید ،خیلــی تعجــب میکنــد و
متوجــه میشــود کــه او میخواهــد جایــی بــرود.
چــون او را دوســت داشــته کنجــکاو میشــود کــه
کجــا م ـیرود .متوجــه میشــود او بــه جشــنی کــه
بــرای آگاتــون برگــزار شــده مــیرود .بــا او بــه
راه میافتــد و گفتگــو میکننــد .از نوشــتههای
افالطــون برمیآیــد کــه ســقراط گاهــی دچــار
خلســه و جذبــه الهــی میشــد ،در جایــی

میایســتاد و شــروع بــه تفکــر و تعمــق میکــرد.
در ایــن زمانهــا ،ماننــد حالــت وحــی و الهــام ،او
از چیــزی خبــر نداشــت و همــه اطرافیــان ،او را تنهــا
میگذاشــتند تــا پایــان ایــن حالــت برســد .در وســط
راه خلس ـهای بــه او دســت میدهــد .اریســتودموس
او را رهــا میکنــد ،بــه خانــه آگتــون میآیــد و
اطــاع میدهــد کــه مــن بــا ســقراط میآمــدم
کــه وســط راه چنیــن و چنــان شــد .حاضریــن
میگوینــد خــود ســقراط کــم کــم خواهــد آمــد.
وقتــی ســقراط بــه حالــت عــادی برمیگــردد وارد
خانــه آگاتــون میشــود ،کنــار آگاتــون مینشــیند.
بقیــه شــام خــورده بودنــد .بــرای او شــام میآورنــد.
همــه افــراد حاضــر ،بــزرگان قــوم بودنــد .مثــ ً
ا
یکــی از مهمانــان ،اریســتوفانِس ،شــاعر معــروف
بــود .بعــد از صــرف شــام ،یکــی از شــرکتکنندگان
بــه نــام اریکســیماخوس کــه پزشــک معروفــی بــود
شــرط میکنــد کــه امشــب بادهنوشــی نکنیــم،
هوشــیار باشــیم و بــا هــم بحــث کنیــم .در ضمــن
نبایــد دوشــیزگان نینــواز را بــه مجلــس راه
میدادنــد کــه مجلــس شــلوغ نشــود .بحثــی مطــرح
شــد کــه اصــا دربــاره چــه چیــزی بحــث کننــد.
یکــی از شــرکتکنندگان بــه نــام فایــدروس
میگویــد مــردم همهچیــز و همهکــس را ســتایش
کردهانــد؛ مــا چــه را ســتایش کنیــم؟ ولــی کســی
بــه انــدازه کافــی دربــاره عشــق یــا اِروس ســخن
نگفتــه اســت [در زبــان یونانــی ،بــرای عشــق ،لفــظ
«حــب» اســت.
«آگاپــه» هــم دارنــد کــه بــه معنــای ُ
ایــن لفــظ بیشــتر در مســیحیت بــه کار مــیرود]
پــس تمــام اعضــای حاضــر در جلســه متفقالقــول
میگوینــد هــر کســی چیــزی در مــدح و ســتایش
عشــق بگویــد .ســقراط هــم بــا ایــن امــر موافقــت
میکنــد .قــرار میشــود از خــود فایــدروس
کــه ایــن پیشــنهاد را مطــرح کــرد -شــروع کننــدو ببیننــد نظــر خــودش چیســت .ایــن افــراد
شــغلهای مختلــف دارنــد؛ یکــی طبیــب اســت،
یکــی خطیــب اســت ،یکــی شــاعر اســت و غیــره.
هرکســی بــه مقتضــای حرفــه خــود دیــدگاه خاصــی
دربــاره عشــق دارد[ .البتــه میدانیــد کــه افالطــون
یکــی از بزرگتریــن نویســندگان عالــم اســت .یعنــی
جنبــه شــعری کارهــای او شــاهکار و در حــد اعجــاز
اســت .مــن در اینجــا برایتــان خالصــه کــردم .شــما
اگــر خودتــان بخوانیــد میبینیــد .البتــه ترجمــه
انگلیســی و فارســی هــم بــد نیســت ولــی زیبایــی

آن در زبــان یونانــی بینظیــر اســت].

بحثهــا بــا ســخنرانی فایــدروس آغــاز
میشــود .فایــدروس در زمــان خــود
خطیبــی مشــهور و از شــاگردان
خطیــب بســیار معــروف یونــان،
لوزیــاس ،بــود .پیداســت کــه
ســخنور اســت و ســخنوران
الفــاظ زیبــا بــه کار میبرنــد،
ولــی خالــی از حقیقــت! خطبای
یونــان همــه از سوفســطائیان
بودند.گرگیــاس و لوزیــاس فــن
ســخنوری را تعلیــم میدادنــد،
امــا هیــچ حقیقتــی بــه دنبــال ســخن
آنهــا نبــود .آنهــا بــه مــردم ســخنوری را تعلیــم
میدادنــد تــا مــردم بهتــر بتواننــد در محکمههــا
پیــروز شــوند یــا در سیاســت بیشــتر نظــر
دیگــران را جلــب کننــد .یعنــی ســخنان آنــان
بیشــتر بــرای جلــب نظــر مــردم بــود ،نــه بــرای
بیــان حقیقــت .بنابرایــن فایــدروس هــم خطیبی
بــود از شــاگردان لوزیــاس ،از خطبــای معــروف
یونــان .لوزیــاس مــورد ســتایش ســقراط نبــود.
ســقراط یکــی از خطبــای معــروف یونــان بــه
نــام ِگزِنوکراتِــس را –کــه او هــم در یونــان بــرای
فــن خطابــه مکتبــی داشــت -بــر همــه ترجیــح
مــیداد .پــس ســخن فایــدروس بیشــتر جنبــه
خطابــه دارد و عــاری از مضامیــن حکمــت و
حقیقــت اســت .روش افالطــون در ایــن رســاله
ایــن اســت کــه از پایینتریــن ســطح حرکــت
میکنــد ،هــر ســخنران مطلبــی اضافــه میکنــد،
تــا بــه عالیتریــن ســطح ،یعنــی ســقراط،
برســد .وقتــی بــه ســقراط میرســد ســخن اوج
میگیــرد و جنبــه الهــی پیــدا میکنــد .حــاال
ببینیــم فایــدروس چــه میگویــد .فایــدروس
میگویــد منظــور از عشــق یــا اِروس ،شــهوت
جنســی اســت؛ خصوصــا شــهوتی کــه میــان دو
نفــر از یــک جنــس وجــود داشــته باشــد .در
آن زمــان ،همجنســبازی مطابــق قانــون در آتــن
ممنــوع بــود امــا در اشــراف آن زمــان ،تحــت
تاثیــر اســپارتیها ،وجــود داشــت و ایــن امــر
ســخت مــورد اعتــراض ســقراط ،افالطــون

و شــاگردان مکتــب آنهــا بــود .چنانکــه
افالطــون در کتــاب «نوامیــس» ،اهالــی اســپارت
را بــه خاطــر ایــن فســاد بــزرگ ســخت مــورد
نکوهــش و مالمــت قــرار داده اســت .فایــدروس
در خطبــه خــود میگویــد کــه عشــق بــه دو
جهــت شایســته تقدیــر اســت :اول ،بــه جهــت
شــرافت آن (و شــرافت آن بــه جهــت قدمــت
آن اســت) و دوم ،بــه دلیــل فوایــدی کــه بــرای
انســان در بــر دارد .عشــق قدمت و شــرافت دارد
و دلیــل آن ایــن اســت کــه بــه وســیله شــاعرانی
چــون هســیود و هومــر مــورد تاییــد قــرار گرفته
اســت .آنهــا عشــق را نخســتین اصــل پیدایــش
جهــان میداننــد .دلیــل نکتــه دومــی کــه او گفتــه
بــرای مــا فوایــدی در بــر دارد -ایــن اســتکــه عشــق ،بزرگتریــن محــرک بــرای رســیدن
بــه مقــام و جــاه و شــهرت اســت .کســانی کــه
عشــق دارنــد کارهــا را دنبــال میکننــد تــا بــه
مقصــود خودشــان برســند .عاشــق ،هــر کاری
را بــرای خوشــایند معشــوق انجــام میدهــد و
از رســوا شــدن و بدنامــی در برابــر معشــوق
ســخت پرهیــز میکنــد .بنابرایــن قشــونی کــه
از عاشــقان تشــکیل شــده باشــد شکس ـتناپذیر
اســت .عشــق بیباکــی را در عاشــقان الهــام
میکنــد .عاشــق بــرای وصــال بــه معشــوق از
هیچچیــز بــاک نــدارد و حتــی جــان خــود را در
راه معشــوق فــدا میکنــد .همچنیــن مثالهــای
زیــادی از ادبیــات آن روز ،از هومــر و هســیود،
مــی زنــد کــه اینجــا جــای گفتــن آنهــا نیســت.
ســخنگوی دوم ،پوزانیــاس اســت .خطبــه
پوزانیــاس برخــاف خطبــه فایــدروس
یــک جنبــه اخالقــی دارد و در واقــع
یــک تمیــز اخالقــی میــان عشــق
پــاک و عشــق ناپــاک اســت .او از
خطبــه فایــدروس کــه میــان عشــق
پــاک و عشــق ناپــاک تمیــز نــداده
بســیار ناراضــی اســت .بــه نظــر
پوزانیــاس فــرق میــان عشــق پــاک
و عشــق ناپــاک در همــه اســطورههای
قدیــم انعــکاس دارد .شــاعران قدیــم میــان
آفرودیــت (خــدای عشــق) آســمانی و آفرودیــت
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زمینــی فــرق میگذاشــتند .آفرودیــت آســمانی
دختــر اورانوس(اورانــوس در یونانــی بــه معنــای
آسـ�مان اسـ�ت) اســت و مــادر نــدارد .آفرودیــت
زمینــی یــا عشــق مبتــذل ،دختــر زئــوس و
دیــون اســت .پــس بایــد میــان عشــق آســمانی
و عشــق زمینــی فــرق گذاشــت .یکــی شایســته
تحســین و دیگــری شایســته مالمــت اســت.
البتــه مــن اینهــا را برایتــان خالصــه میکنــم
کــه وقتــی میخوانیــد یــک راهنمــا برایتــان
باشــد .عشــق زمینــی دو خصوصیــت دارد)1 :
معشــوق میتوانــد از یکــی از دو جنــس مــرد
یــا زن باشــد )2 ،آنچــه در عشــق زمینــی مقصــود
اســت بــدن معشــوق اســت ،نــه جــان و نفــس
او .بنابرایــن عاشــق زمینــی همیشــه دوســت
دارد معشــوق او فاقــد خــرد (اَنوئتــوس) باشــد
[اَنوئتــوس از کلمــه نوئزیــس (عقــل و خــرد)
میآیــد] تــا بتوانــد بــه آســانی او را شــکار
کنــد .عشــق آســمانی متوجــه روح و نفــس
اســت و متعلــق عشــق ،مردانانــد؛ عشــقی
اســت عــاری از شــهوت زمینــی ،و حاصــل ایــن
عشــق ،دوســتی پایــدار اســت .او بــر ایــن نکتــه
خیلــی تاکیــد میکنــد.
نوبــت اریســتوفانس بــود ولــی او بــه دلیــل
سکســکه نمیتوانســت صحبــت کنــد.
اریکســیماخوس که طبیب اســت بــرای او دوایی
تجویــز میکنــد .و خــودش شــروع میکنــد بــه
جــای او صحبــت کــردن .او عشــق را از دیــدگاه
یــک طبیــب مــی بینــد .میگویــد چــه تحوالتــی
در یــک شــخص بــه وجــود میآیــد کــه عاشــق
میشــود .او نظــر پوزانیــاس را دربــاره عشــق
پــاک و عشــق ناپــاک (عشــق آســمانی و عشــق
زمینــی) مــورد تاییــد قــرار میدهــد ،امــا دربــاره
اینکــه عشــق حاصــل نفــس اســت اشــکال
میکنــد .او معتقــد اســت اصــا ریشــه عشــق
را نــه بایــد در نفــس جســتجو کــرد و نــه در
بــدن ،بلکــه بایــد در اصــل عالــم جســتجو کــرد.
و چنانکــه اصــل عشــق در عالــم هســت ،ریشــه
عشــق در ارگانیســم بــدن اســت .بنابرایــن بــه
تشــریح بــدن میپــردازد ،اجــزاء ســالم و ناســالم
و ارتبــاط آن بــا هضــم ســالم و هضــم ناســالم را

شــرح میدهــد .در واقــع مقــدار زیــادی مطالــب
پیچیــده طبــی را بــه رخ حضــار میکشــد.
وظیفــه طبیــب ایــن اســت کــه جلــوی هضــم
ناســالم را بگیــرد .میگویــد مــا میتوانیــم
علــم طــب را اینگونــه نعریــف کنیــم :معرفــت
انســان بــه قــوای جــذب و دفــع بــدن .کســی
کــه بتوانــد تشــخیص دهــد کــه کدامیــک از
ایــن قــوا ســالم و کــدام مرگبــار اســت و بتوانــد
صحــت و تندرســتی را جایگزیــن بیمــاری کنــد
طبیــب کاملــی اســت .بــدن مجموعــه اضــدادی
اســت کــه بــا یکدیگــر تعــارض دارنــد :گــرم
و ســرد ،تــر و خشــک .طــب ،صناعتــی اســت
کــه میتوانــد یــک وحــدت و آشــتی میــان
ایــن اضــداد بــه وجــود بیــاورد .و میگویــد نــه
تنهــا در طــب ،بلکــه همــه علــوم همیــن طــور
هســتند .کار هــر علمــی ایــن اســت کــه اضــداد
را وحــدت ببخشــد .موســیقی را مثــال میزنــد
کــه شــما چطــور بایــد لحنهــای مختلــف را
بــا هــم آشــتی بدهیــد تــا یــک نغمــه مــوزون
پدیــد بیایــد .بنابرایــن در خطبــه او بــه اهمیــت
کیهانشــناختی و جهانــی عشــق تاکیــد شــده
و اینکــه عشــق موجــب آشــتی و هماهنگــی و
هارمونــی اجــزاء متعــارض و متناقــض در بــدن
میشــود .ایــن نظریــه ،متاثــر از هراکلیتــوس
و امپدوکلــس اســت .نظریــه امپدوکلــس پایــه
و مبن��ای ط��ب هیپوکراتــس (بقــراط) اســت.
اطبــای بــزرگ از فالســفه اســتفاده کردنــد.
خطبــه چهــارم مــال اریســتوفانس اســت .او
یــک شــاعر بــزرگ هجوگــو بــود و در کتــاب
«ابرهــا» ســقراط را هجــو کــرده .اریســتوفانس
خــودش را معــاف میکنــد و میگویــد مــن
یــک شــاعر کمدیــن هســتم و ایــن مجلــس هــم،
مجلــس مــزاح و شــوخی اســت .گــر از بنــده
لغــوی شــنیدی مرنــج ،جهاندیــده بســیار گویــد
دروغ .بنابرایــن تعریــف او از عشــق بیشــتر جنبــه
طنزآمیــز و مــزاح دارد .او میگویــد در آغــاز،
انســان ایــن طــور کــه حــاال میبینیــم خلــق
نشــده بــود .در ابتــدا انســان مخلوقــی بــود کامال
گــرد ،بــا چهار پــا و چهــار دســت ،و دو صورت
یکــی در جلــو و یکــی در عقــب؛ طــوری کــه

ماننــد بعضــی از حیوانــات میتوانســت هــم
جلــو بــرود و هــم عقــب .امــا همــه اعضــا بــه
یــک ســر در بــاال ختــم میشــدند .در آغــاز دو
جنــس نبــود ،ســه جنــس بــود :جنــس دو مردی،
جنــس دو زنــی ،و جنــس مــرد و زن .اولــی
(یعنــی دو مــرد) از جنــس خورشــید ،دومــی
(یعنــی دو زن) از جنــس زمیــن ،و ســومی از
جنــس مــاه .امــا میــان جنسهــا عشــق وجــود
نداشــت .توالــد و تناســل نبــود .انســان در ابتــدا
مثــل گیاهــان -بــذر بــود و میروییــد ،و بعــدبــا تخمگــذاری تکثیــر میشــد .امــا انســانها
بســیار قــوی بودنــد و در برابــر خداونــد و
زئــوس ســر بــه طغیــان برداشــتند[.نماینده آن
دوران در ادبیــات و در داســتان غولهــا هســت]
زئــوس آنهــا را مجــازات کــرد و از بــاال بــه دو
نیــم تقســیم کــرد و ســپس آنهــا را بــه گون ـهای
ترمیــم کــرد کــه بــه صــورت انســانهای کنونــی
درآمدنــد .از ایــن پــس تکثیــر آنهــا از حالــت
نباتــی بــه صــورت حیوانــی –یعنــی توالــد و
نتاســل جنســی -درآمــد .از آن پــس ،هر انســانی
همیشــه نیمــی از انســان اســت .هــر انســانی نیمه
دیگــر خــودش را جســتجو میکنــد و بــا عشــق
و شــور فــراوان نیمــه دیگــر خــود را یافتــه و بــا
آن درمیآمیــزد .یعنــی ازدواج ،یافتــن آن نیمــه
گمشــده خــودش اســت .ایــن شــور و شــوق
بــرای یافتــن نیمــه دیگــر خــود -کــه نیمــی
دیگــر از وجــود خــود اوســت -عشــق نــام دارد
و تــا انســان نیمــه دیگــر خــود را جســتجو نکنــد
و آن را نیابــد بــه نیکبختــی نمیرســد .آمیــزش
دو فــرد از یــک جنــس ،همــان رســیدن بــه اصل
خــود از جنــس دو مــرد یا دو زن اســت .عشــقی
کــه در ازدواج معمولــی میــان یــک مــرد و یــک
زن دیــده مــی شــود همــان بازگشــت بــه اصــل
خــود اســت .اگــر انســانها بــه بیدینــی و
بیتقوایــی و شــرارت خــود ادامــه دهنــد و در
برابــر خــدا طغیــان کننــد ،بیــم آن م ـیرود کــه
خــدا بــاز هــم آنهــا را بــه دو نیــم کنــد و در آن
صــورت انســانها مجبورنــد روی یــک پــا راه
برونــد.
امــا ســخنران بعــدی آگاتــون اســت .آگاتــون

خیلــی لفــاظ اســت .ســقراط خیلــی بــه او انتقــاد
میکنــد ،بــرای اینکــه خطبــهای اســت کــه
صنایــع ادبــی در حــد کمــال در آن بــه کار رفتــه
ولــی هیــچ معنــی نــدارد .ســپس ســقراط شــروع
میکنــد بــه ســخن گفتــن از عشــق .آگاتــون
در خطبــه خــود اشــاره میکنــد کــه عشــق از
خدایــان اســت .عشــق ،خداســت.
خــدا در اصطــاح یونانیــان و بــه طــور کلــی
در اصطــاح ادیــان غیــر ابراهیمــی بــه معنــای
خــدا نیســت ،بــه معنــای فرشــته اســت؛ مثــل
ایــزدان در زردشــت .دنیــای قدیــم در همــه
جهانبینیهــا بــا فرشــتگی ارتبــاط داشــت.
در تمــدن جدیــد فرشــته مهجــور شــده اســت.
هــر چیــزی کــه مــا بــه قــوای طبیعــت نســبت
میدهیــم در گذشــته دارای فرشــته بــود .پشــت
ایــن عالــم ،یــک عالــم فرشــتگی اســت کــه از
نظــر دینــی بــه آن عالــم ملکــوت میگوینــد.
ملکــوت از ملــک میآیــد .فرشــته بــا چشــم
دیــده نمیشــود .بحــث فرشــتگان در ادیــان
خیلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در
حکمتهــای قدیــم بحــث فرشــته خیلــی
مهــم بــود .شــما یــا فرشــته را میبینیــد (مثــل
پیامبــران و افــراد خــاص) ،یــا بــه آنهــا ایمــان
داریــد و یــا دربــاره آنهــا بیــان فلســفی داریــد.
همــه حکمــای مــا بحثهایــی دربــاره فرشــته
داشــتند ،مثــل ابنســینا ،ســهروردی و افالطــون.
در میــان افالطونشناســان قدیــم و آنــان کــه
پیــرو مکتــب افالطــون بودنــد ،مثــل افلوطیــن و
پروکلــوس و دامســکیوس.
ُمثُــل تقریبــا همــان اســماء الهــی اســت .افالطون
ایــده را چگونــه تعبیــر میکنــد؟ میگویــد
اگــر صفــات کمالیــه عالــم را تحلیــل کنیــد و
بــه صفــات بســیط برســید ،اینهــا ظهــور ُمثُــل
هســتند .در همیــن رســاله ســمپوزیوم یــک
مثــال خــوب هســت کــه مــا چطــور بــه ُمثُــل
میرســیم .زیبایــی را مثــال میزنــد .زیبایــی
بســیط اســت .زیبایــی اصــا ایــدهای در ذهــن
مــا نیســت! زیبایــی در خــارج اســت .زیبایــی
مراتــب و مراحلــی دارد و در هــر عالمــی ظهــور
دارد؛ در عالــم حــس ،حســی اســت ،در عالــم
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نفــس ،نفســانی اســت و در عالــم روح ،روحانــی
اســت .در وجــود مــا هــم زیبایــی نفســانی
داریــم و زیبایــی عقالنــی .هــر چیــز روی زمیــن
را کــه نــگاه کنیــد در نهایــت زیبایــی اســت،
گلهــای زیبــا ،اجســام زیبــا و غیــره .امــا اینهــا
آوتــو تــو کلــون (یعنــی عیــن زیبایــی) نیســتند؛
نمــود ،پدیــدار و مظهــر زیباییانــد .در ُمثُــل،
هــر مثالــی نفــس و حقیقــت شــیء اســت .خــود
زیبایــی فنــا نــدارد ولــی مظهــر زیبایــی گاهــی
هســت و گاهــی نیســت .مــا االن بــه عالــم
بــرزخ دسترســی نداریــم ولــی عالــم بــرزخ در
وجــود مــا هســت .نفــس مــا نمــود عالــم بــرزخ
اســت .امــروزه اســتتیک بیشــتر زیبایــی حســی
اســت ولــی قدمــا بــه زیبایــی نفســانی( فضائــل
نفســانی) خیلــی اهمیــت میدادنــد .ممکــن
اســت ظاهــر بــدی داشــته باشــد ولــی باطـناش
فوقالعــاده باشــد .کســی کــه آراســته بــه فضائــل
نفســانی باشــد واقعــا زیباســت .زیبایــی فضائــل
(شــجاعت ،عفــت ،صبــر و غیــره) خیلـی زیباتــر
از زیبایــی جســم اســت ،امــا ایــن هــم آوتــو تــو
کلــون (عیــن زیبایــی) نیســت ،بهرهمنــد اســت.
متکســیس لفــظ افالطــون اســت بــرای بهرهمنــد
بــودن .بــه زبــان ســاده اینهــا ظهــور زیبایــی
هســتند .ظهــور غیــر از اصــل اســت.
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یکــی از حوزههایــی کــه در هنــر اصــا
بــه آن توجــه نشــده اســت ،مســئله ظهــور و
تجلــی اســت .ظهــور قوانینــی دارد .قوانیــن
ظهــور در کل عالــم هســت ،امــا منحصــر بــه
ایــن عالــم نیســت .قواعــد ظهــور ایــن اســت
کــه هــر چیــزی در هــر مرتبــهای کــه ظاهــر
میشــود بــه اقتضــای آن مرتبــه و تابــع مظهــر
اســت .نــور رنگــی نــدارد ولــی اگــر شیشــه
ایــن پنجــره قرمــز باشــد نــور هــم قرمــز
میشــود ،اگــر شیشــه گــرد باشــد نــور هــم
گــرد میشــود .شــما برویــد مراحــل نــور را در
شــیخ اشــراق بخوانیــد .در ایــن عالــم اینطــور

اســت .امــا ایــن نــورِ عرضــی اســت؛ نــور ذاتی
نیســت .بــرای ایــن کــه نــوری اســت کــه در
جســم اســت .جس ـ م میتوانــد نورانــی باشــد
و میتوانــد نباشــد .ایــن نــور قائــم بــه جســم
اســت .اگــر جســم نبــود نــور هــم نبــود .ولــی
از لــوازم جســم بمــا هــو جســم هــم نیســت.
بــرای اینکــه اگــر از لــوازم جســم بــود همــه
اجســام بایــد نورانــی باشــند .پــس اینکــه
یــک جســم نــور دارد علتــی غیــر از جســم
دارد؛ کــه ایــن بحــث دیگــری اســت.
نــور کــه «ظاهــر بالــذات ،مظهــر لغیــره» تعریف
میشــود در نفــس ،نمــود دیگــری دارد .ایــن
نورهــا نــور عرضــی اســت ،امــا نــور نفــس مــا
جوهــر اســت؛ و آن ،علــم مــا بــه ذات خودمان
اســت .اگــر نــور «ظاهــر بالــذات ،مظهــر لغیره»
باشــد ،نفــس ،نــور اســت؛ بــرای اینکــه
خــودش ظاهــر اســت و همــه چیــز را اظهــار
میکنــد .شــما وقتــی علــم داریــد همهچیــز
در علــم شــما ظاهــر اســت .ایــن نــور خیلــی
باالتــر اســت؛ جوهــر اســت .آگاهــی ،نــور
اســت و جوهــر هــم هســت ،قائــم بــه ذات
اســت .امــا ایــن نــور ،فــی نفســه لنفســه بغیــره
ِ
علــت خــودش نیســت .نــور
اســت؛ چــون
فــی نفســه لنفســه بنفســه ،خداســت کــه نــور
حقیق��ی و نوراالن��وار اس��تَّ « .
السـ َم َو ِ
ت
الل نُو ُر َّ
و َْ
ال ْر ِ
ض» .همــه عالــم بــه نــور اوســت پیــدا،
َ
کجــا او گــردد از عالــم هویــدا .پیــدا نیســت
ولــی همــه عالــم بــه نــور او پیــدا شــده .مســئله
نــور ،ظهــور یــا تجلــی در عرفــان مــا و در هنــر
خیلــی مهــم اســت .نظریــه نــور خیلــی کــم کار
شــده اســت.
باالتــر از نفــس ،عقــل و روح اســت .زیبایــی
روح ،حکمــت و فرزانگــی و دانــش اســت.
امــا ایــن هــم متکســیس اســت ،یعنــی عیــن
زیبایــی نیســت .میرســیم بــه ایــده زیبایــی
کــه در خداســت .ایــده ،ماننــد اســماء الهــی،
در عالــم وجــود نــدارد .اســم ،عیــن ذات اســت
و در عالــم نیســت .ایــده هــم در عالــم نیســت؛
هرجــا هســت ظهور ایــده اســت .نظریه اســماء
هــم همیــن را میگویــد .خداونــد متصــف بــه

الحس��نی َفاد ُعــو ُه
اس��ماء اســتَ « .وهلل ِ األسـ�ما ُء ُ
بِهــا »؛ حســنی یعنــی هــم کمــال اســت و هــم
جمــال .حســن یعنــی هــم کمــال باطــن و هــم
جمــال ظاهــر .بنابرایــن ایــده هــم مثــل اســماء
الهــی اســت .منتهــا بعضیهــا ایــده را بــا ایــده

کبیــر هــم در کارنــد .وجــود مــا را ایــن قــوا -
مجموعــه ســمع و بصــر و درک و غیــره -اداره
میکننــد .در عالــم کبیــر هــم مجموعــهای از
قــوا کار عالــم را تدبیــر میکنــد .هــر قــوهای
در وجــود مــا یــا در عالــم یــک وظیفـهای دارد.

ذهــن اشــتباه میکننــد .از نظــر افالطــون ،مــا
ایدههــای ذهــن را از خــارج نمیگیریــم.
خــارج ،یــک علــت اِعــدادی اســت .ایــده را
مــا مســتقیما از ایدههــای الهــی میگیریــم.
ایدههــا دو تجلــی دارنــد :تجلــی در وجــود
و تجلــی در شــعور .ایدههــای الهــی هــم در
وجــود ظهــور دارنــد (همــان صفــات کاملــه
اشــیاء هســتند) و هــم در علــم مــا ظهــور
دارنــد .نظــر ارســطو ایــن اســت کــه مــا
ایدههــای ذهنــی را از خــارج و از تجربــه
میگیریــم .نــه! تجربــه یــک واســطه اســت.
مــا ایدههــا را از ایدههــای الهــی میگیریــم.
گفتیــم کــه مــا اســم داریــم و اسماالســم.
آنچــه مــا میگذاریــم اسماالســم اســت؛
اســم نیســت! اســم آن اســت کــه در خــارج
اســت .چطــور اســماء در خارجانــد؟ مثــا
چطــور اســماء در وجــود شــما ظهــور دارنــد؟
بــه صــورت قــوای وجودتــان .علــم یــک قــوه
اســت .دیــدن یــک قــوه اســت .قــوه مراتبــی
دارد؛ در نفــس هســت ،در عقــل هســت ،در
جســم هــم هســت .هــر قــوهای -کــه در مــا یــا
در عالــم کبیــر هســت -ظهــور یــک اســم و بــه
تعبیــر افالطــون ،ظهــور یــک ایــده اســت .ایــن
قــوا همانطــور کــه در مــا در کارنــد ،در عالــم

از ایــن قــوای هســتی -کــه ظهــور اســمای
الهیانــد -بــه فرشــته تعبیــر میکننــد .ایــن
بحــث در افالطونیــان قدیــم بــوده امــا در
افالطونیــان جدیــد اصــا مطرح نیســت .امروزه
اصــا بحــث فرشــته مطــرح نیســت .بنابراین از
نظــر افالطونیــان قدیــم ،ایدههــا جنبــه ملکوتــی
و فرشــتگی هــم دارنــد .چنانکــه طبــق
نظــر عرفــای مــا مثــل ابنعربــی ،فرشــتگان،
همــان قــوا و مظهــر اســماء هســتند .بحــث
فرشتهشناســی در قدیــم بســیار بســیار مهــم
بــوده .رســاله «حــی بــن یقظــان» ابنســینا را
بخوانیــد ،نقــش فرشــته را آنجــا میبینیــد.
پرســش :روایتهــای زیــادی هســت از
پیامبــر و امــام جعفــر صــادق کــه فرمودنــد
ارســطو پیامبــری بــوده کــه در زمــان خــودش
شــناخته نشــد.
پاســخ اســتاد :بلــه مــروی هســت کــه ارســطو
پیامبــری هســت کــه او را نشــاختند .در آن
زمــان کســانی کــه از توحیــد محــض پیــروی
میکردنــد اینهــا بودنــد .چیــزی کــه مــن بــه
آن توجــه کــردم و ندیــدم کــس دیگــری بــه آن
توجــه کنــد ایــن اســت کــه تمــام افــرادی کــه
در همیــن رســاله افالطــون هســتند را بــه جــرم
بیدینــی و توهیــن به خدایــان 4محاکمــه کردند
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و حتــی ســقراط را اعــدام کردنــد .اینهــا موحــد
بودنــد .افالطــون کســی اســت کــه بیــن احــد و
واحــد فــرق گذاشــت .بیــن اینهــا خیلــی فــرق
هســت .شــما بــرای اینکــه بفهمیــد بیــن ایــن
دو چــه فرقــی هســت بایــد خــود افالطــون
را بخوانیــد .مفســران مــا چیــز زیــادی بــرای
گفتــن ندارنــد .تمــام نظــام افالطــون مبتنــی بــر
بیــان بیــن وحــدت و کثــرت اســت .رســاله
پارمنیــدس افالطــون را بخوانیــد تــا ببینیــد
مراتــب وحــدت چیســت .مراتــب وحــدت از
وحــدت محــض یعنــی احــد شــروع میشــود؛
وحدتــی کــه در آن هیــچ کثرتــی نیســت .بعــد
واحــد کثیــر اســت ،یعنــی وحدتــی کــه در آن
نوعــی کثــرت اســت .بعــد کثیــر واحــد اســت
و در آخــر ،کثیــر .شــاید در هیــچجایــی بــه
ایــن زیبایــی از حیــث فلســفی بحــث نشــده.
پرســش :پــس چطــور ارســطو قائــل بــه
حکمــت ذوقــی یــا شــهودی نبــود؟
فســا إِلّ
ــف َّ
پاســخ اســتاد« :ال يُ َك ّل ِ ُ
الل ن َ ً
ُوســ َعها» .حکمــت ذوقــی خیلــی باالســت.
عرفــان خیلــی باالســت .اگــر قــرار بــود
خداونــد عرفــان را تکلیــف کنــد شــاید عــده
کمــی میپذیرفتنــد .خداونــد از حکمــت بالــغ
خــود تکلیــف مــا ال یطــاق نمیکنــد؛ بــه
زبــان خــود مــردم صحبــت میکنــد .حــاال
چنــد نفــر عــارف پیــدا میشــوند کــه مــورد
انکارنــد .ولــی حکیــم بایــد بــه اقتضــای مــردم
صحبــت کنــد .ایــن هــم بــه نوعــی حکمــت
اســت کــه بــه طبــع مــردم صحبــت کننــد و
مــردم هــم بیشــتر قبــول میکننــد ،چــون بــه
حــس مــردم نزدیکتــر اســت .در هنــد هــم
میبینیــد کــه شــانکارا داریــد ،رامانوجــا هــم
داریــد .آن مثــل افالطــون اســت و ایــن مثــل
ارســطو .بــه هرحــال ِطبــاع فــرق دارد .اگــر
حکمــت خیلــی خیلــی بــاال باشــد مــردم آن را
انــکار میکننــد .قــرآن هــم همیشــه بــه زبــان
مــردم ســخن میگویــد .اگــر خطــاب قــرآن
بــه خــواص بــود هیچکــس ایمــان نمــیآورد.
پرســش :در مــورد ُمثُــل فرمودیــد کــه بایــد
صفــات بســیط را تحلیــل کــرد .بــا عیــن ثابتــه

چطــور؟ آیــا میشــود بــه آن هــم نســبت داد؟
پاســخ اســتاد :بلــه .تفســیر افالطونــی خــودش
تفســیرهای متفاوتــی دارد .آیــا اینهــا متعلقــات
علــم حقانــد یــا در خــارج از علــم حــق هــم
وجــود دارنــد؟ تفســیرهای متفاوتــی هســت.
یکــی از آنهــا تفســیر عیــن ثابتــه اســت کــه
ایــن را متعلقــات علــم حــق میدانــد .بــه
تعبیــری ،اینهــا عــاوه بــر اینکــه متلــق علــم
حــق هســتند در خــارج هــم وجــود دارنــد.
تفســیر عرفــای مــا عیــن ثابتــه اســت .در
مــورد ایــن مســئله خیلــی مقالــه نوشــتهاند.
ُولــف ســون ،محقــق بســیار معــروف گذشــته،
مقالـهای در ایــن بــاره دارد .اگــر اشــتباه نکنــم
مالصــدرا هــم در ایــن بــاره بحــث کــرده کــه
آیــا اینهــا فقــط متعلــق علــم حقانــد یــا نــه.
پرســش :در مــورد رمــوز ریاضیــات اگــر
میشــود صحبــت بفرماییــد.
پاســخ اســتادُ :مثُــل ریاضــی االن مغفــول
اســت .در نــزد افالطونیــان و فیثاغوریــان ایــن
مســئله بســیار مــورد توجــه بــود امــا وقتــی
ارســطو آن را انــکار کــرد ایــن نظریــه کــم کــم
رواج پیــدا کــرد .از نظــر ارســطو ریاضیــات
در خــارج وجــود نــدارد ،بلکــه مــا از اشــیاء
طبیعــی انتــزاع میکنیــم .امــا دربــاره اینکــه
اشــیاء چطــور دارای بُعــد شــدند هیــچ بیانــی
نــدارد .ایــن خــاف نظــر افالطــون اســت.
ارســطو اعتقــاد دارد کــه اصــا مثلــث در خارج
پیــدا نمیشــود ،هــر چــه هســت چیــزی شــبیه
مثلــث اســت؛ مثلــث ،تعریــف کلــی اســت.
خیلیهــا مثــل ســهروردی و دکارت و
افالطــون ،جســم را بُعــد و امتــداد میداننــد.
یعنــی امتــداد داشــتن عــرض نیســت ،ذات
اســت؛ در حالیکــه ارســطو آن را عــرض
5
میدانــد .بــه نظــر دکارت ذات جســم ،امتــداد
اســت .افالطــون و ســهروردی هــم جوهــر
جســم را جوهــر ممتــد میگوینــد .امــا یــک
فــرق خیلــی بــزرگ میــان آنهاســت .هــر
چیــزی امتــداد دارد و تعیّنــی در امتــداد دارد.
بــه چیزهایــی کــه مــا ســاختهایم ایــن تعیــن را
مــا دادهایــم .امــا درخــت چطــور تعیــن دارد؟

اشــیاء طبیعــت چطــور؟ آیــا ایــن تعیــن را
خــودش بــه خــودش داده اســت؟ خیــر .آیــا
بــه تصــادف پدیــد آمدهانــد؟ خیــر .علــت آن
خــودش نیســت .دکارت میگویــد رنــگ و بــو
واقعیــت نــدارد؛ ایــن چیــزی اســت کــه ذهــن
مــا بــه اشــیاء میدهــد .ســهروردی میگویــد
هــر چیــزی ،هــم در کیفیــات و هــم در ک ّمیات،
یــک تعیــن خاصــی دارد .بــر خــاف دکارت
کــه میگویــد کیفیــات حاصــل ذهــن ماســت،
ســهروردی میگویــد علــت آن جســم نیســت
{اگــر از جســم باشــد هــر جســمی بایــد همان
اقتضــا را داشــته باشــد} بلکــه برمیگــردد بــه
جنبــه ملکوتــی شــیء .شــما ظاهــر شــیء را
میبینیــد امــا آن جنبــه ملکوتــی اســت کــه بــه
آن تعیــن و معنــا و صــورت مــی دهــد .بحــث
ملکــوت در اشــراق خیلــی مهــم اســت و در
ایــن بــاره رســائلی داشــتیم .غربیهــا هــم -بــا
اینکــه ممکــن اســت اعتقــاد نداشــته باشــند-
در ایــن بــاره زیــاد کار کردنــد .مثــا کتــاب
مــرالن بــه نــام «از افالطــون تــا نوافالطونیــان»
خیلــی از کتابهایــی کــه در ایــن بــاره در
قدیــم نوشــته شــدند را معرفــی میکنــد.
پرســش :ببخشــید .بــر چــه اساســی میگوییــد
ملکــوت و ُمثُلــی هســت و تصــادف و تکاملــی
هــم پشــت آن نیســت؟
پاســخ اســتاد :بــه دلیــل اینکــه شــما هســتید
آنهــا هــم هســتند .شــما خودتــان را بــه
وجــود آوردیــد؟ وجــود شــما یــک علــل
ظاهــری دارد کــه پــدر و مــادر هســتند.
ولــی علــت حقیقیتــان و قــوای وجودتــان
را چگونــه توجیــه میکنیــد؟ باالخــره بایــد
یــک توجیــه وجودشناســانه داشــته باشــید.
یــا بایــد بگوییــد اینهــا مــادی اســت کــه در
آن صــورت میشــود گفــت مــاده خــودش از
کجــا آمــده .ایــن صفــات را از جــا آورده؟ ایــن
علــم را از کجــا آورده؟ شــما اینهــا را بــا علــم
تشــخیص میدهیــد .اینهــا همــه متعلــق علــم
شماســت .پــس اینهــا واقعیتــی دارد .اصــل ایــن
واقعیــات کجاســت؟ بایــد قــدری عمــق پیــدا
کنیــد و علــم خودتــان را بیشــتر مــورد دقــت و

جســتجو قــرار دهیــد.
پرســش :در تمثیــل اولــی کــه فرمودیــد
یــک بخــش وجــود بــود و یــک بخــش هــم
معرفــت .بــر چــه اساســی میدانیــد کــه عالــم
دیگــری هــم هســت؟
پاســخ اســتاد :االن مــا در ایــن عالــم ،ظاهــر
هســتیم .یــک عالــم را پشــت ســر گذاشــتیم
و بــه ایــن عالــم آمدیــم .وقتــی در آن عالــم
بودیــم اصــا اینجــا ظهــور نداشــت ،ناپیــدا
بــود ،ولــی بــود .مــا چشــم داشــتیم ،گــوش
داشــتیم ،ولــی اینهــا در آن عالــم اقتضــای
ظهــور نداشــتند .ایــن احــکام چــه موقــع ظاهــر
شــدند؟ وقتــی در ایــن عالــم ظاهر شــدیم .پس
بایــد بــه آن عالــم برویــد تــا آن احــکام ظاهــر
بشــوند .االن در مــا هســت ولــی باطــن اســت.
بــا آن قــوای باطنــی اســت کــه ایــن احــکام را
کشــف میکنیــم .شــما چطــور قانــون فیزیــک
و شــیمی را کشــف میکنیــد؟ بــا عقــل کشــف
میکنیــد .عقــل ،باطــن شماســت .مــا االن بــه
اینهــا میگوییــم باطــن؛ چنانکــه ایــن قوایــی
کــه االن ظاهــر هســتند یــک زمانــی باطــن
بودنــد .باطــن هســتند ولــی کار میکننــد .در
آن عالــم ،آن قــوا (کــه باطــن هســتند) ظاهــر
میشــوند و ایــن قــوا(کــه االن ظاهــر اســت)
بعــد از مــرگ نابــود میشــوند .ایــن قــوا
همیــن االن هــم اگــر درســت کار کننــد و بــه
کمــال برســند و از حالــت بالقــوه بــه بالفعــل
تبدیــل شــوند ،ایــن احــکام بــرای مــا ظاهرتــر
میشــوند .فلســفه ،کشــف ایــن احــکام اســت.
در آن عالــم ،احــکام ظاهــر اســت ولــی نــه
بــرای همــه ،بلکــه بــرای حکیمــی کــه مراحــل
را طــی کــرده اســت .ایــن روش حکمــت و
عرفــان و دیالکتیــک اســت کــه انســان آن
قــوای بالقــوهاش را بالفعــل کنــد .وقتــی ایــن
قــوای بالقــوه کــه در وجــود انســان هســت
بالفعــل شــد ،میبینــد؛ مثــل پیامبــران .نــه
اینکــه میدانــد! میبینــد! وحــی هــم همیــن
را میگویــد .شــما بــه قــرآن هــم مراجعــه
کنی��د همی��ن ح��رف را میزنـ�د « .مــا َک َ
ب
ــذ َ
ال ْ ُفــؤا ُد مــا َرأي»؛ دل آنچــه را کــه دیــده دروغ
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نمیگویــد .فــواد یــک مرتبــه خیلــی عالــی
وجــود انســان اســت کــه بــه تحقــق رســیده
َ
ـرى»؛ آیــا شــما
اســت« .أ َفتُ َما ُرون َـ ُه َع َلــى َمــا يَـ َ
بــا پیامبــر جــدال میکنیــد کــه چــرا دیــده؟
ـاب َم ْر ُقــو ٌم يَ ْش ـ َهدُ ُه ال ْ ُم َق َّربُــونَ »؛ همــه ایــن
«كِتـ ٌ
حقایــق مثــل کتــاب نوشتهشــده اســت امــا چــه
کســی میتواننــد شــاهد آن باشــند؟ آنهایــی
کــه بــه مقــام قــرب رســیدند؛ نــه کســانیکه
در حســیات ماندهانــد .انســان بــه لحــاظ
ســمبولیک یــک موجــود راســت اســت ،یعنــی
میتوانــد در معــارف و حقایــق ارتقــا پیــدا
کنــد ،بــرود بــاال و بــه حــق برســد .قــرآن
ــم
انســان را اینگونــه تعریــف میکنــدَ « :و َع َّل َ
األســ َما َء ُک َّل َهــا»؛ یعنــی او را مظهــر همــه
آ َد َم ْ
اســماء قــرار داد ،منتهــا ایــن اســماء گاهــی
بالقــوه اســت و گاهــی بالفعــل .بایــد آن اســماء
بالقــوه بالفعــل شــود و انســان تألــه پیــدا کنــد.
وقتــی تألــه پیــدا کــرد همــه را از آن
منظــر بــاال میبینــد.
پرســش :محیــط هــم در رســیدن
بــه آن بــاال موثــر اســت .حتــی اگــر
یــک درخــت را هــم در جایــی
دیگــر کاشــته شــود طــور دیگــر
و بــا اوصــاف دیگــری بــه عمــل
میآیــد.
پاســخ اســتاد :بلــه .مــا میگوییــم دنیــا .بــه
دنیــا آمــد یعنــی چــه؟ یعنــی وارد مرتبــهای
شــد کــه یــک احکامــی ظهــور پیــدا کــرد .از
دنیــا رفــت یعنــی چــه؟ عالــم همــان عالــم
اســت امــا احــکام عــوض میشــود .تبــدّ ل
و ظهــور دیگــری میشــود .قــرآن ایــن را
ـد ُل ْ َ
ال ْر ُ
ض
قشــنگ بیــان کــرده اســت« .يَـ ْو َم تُبَـ َّ
َغيــر ْ َ
ال ْر ِ
ض» .زمیــن همــان زمیــن اســت امــا
ْ َ
ِ
دیگــر ایــن زمیــن نیســت؛ عالــم ملــک زمیــن
اســت ،ملکــوت زمیــن ظاهــر میشــود .قــرآن
در وصــف قیامــت میگویــد «ســارِ ُعوا إِلــي
ـماوات
السـ
ُ
ـرة ٍ مِـ ْ
ـن َرب ّ ِ ُکـ ْ
ـم َو َجنَّـ ٍة َع ْر ُض َهــا َّ
َم ْغفِـ َ
و َْ
ال ْر ُ
ض» .فالســفه و عرفــا طــول و عــرض را
َ
بــه کار میبرنــد .مــا االن بــا حــس ،عــرض
اشــیاء را میبینیــم ،طــول آنهــا را نمیبینیــم.

لفــظ طــول و عــرض ،قرآنــی اســت .طــول ،آن
جهتــی اســت کــه اشــیاء بــه حــق میرســند.
طــول اشــیاء را دیــدن ،حکمــت اســت .علــوم
هرگــز طــول را نشــان نمیدهنــد؛ عــرض را
نشــان مــی دهنــد .حکمــت هنــر دینــی هــم
ــن
ــرة ٍ م ِ ْ
طولــی اســت« .ســارِ ُعوا إِلــي َم ْغفِ َ
«جنَّــ ٍة
ــم»؛ بشــتابید بــه ســوی مغفــرتَ .
َرب ّ ِ ُک ْ
َ
ْ
ــماوات َو ال ْر ُ
ض»؛ عــرض آن
الس
ُ
َع ْر ُض َهــا َّ
جنــت ،همــه آســمانها و زمیــن اســت .طــول
عالــم بــه طــرف حــق اســت ،منتهــا مــا آن را
نمیبینیــم .حکمــت ،آنســری شــدن اســت.
اصطــاح اینســری و آنســری در نــزد قدمــا
خیلــی رایــج بــود .بــه قــول افالطــون اِکِینــاس،
یعنــی آنجــا .همــه چیــز از آنجــا میآیــد.
ببینیــد چطــور و بــا چــه مراحلــی نــازل شــده
و چــه تعیناتــی را میپذیــرد تــا بــه آخریــن
تعیــن کــه تعیــن جســم اســت میرســد .بیــان
قــرآن هــم همیشــه میگویــد مــا
نــازل کردیــم :بــاران را نــازل کردیــم،
قــرآن را نــازل کردیــم .نــازل شــدن یــا
نظریــه تجلی یــا نظریــه Emanation
افالطــون و نوافالطونیــان همــه یــک
چیــز اســت Emanation .یعنــی آن
حقیقــت در خــودش نمیمانــد و
تنــزل کــرده .عــوم امــروزی منکــر همــه ایــن
چیزهــا هســتند و بنابرایــن ظلــم فاحشــی بــه
انســان کردنــد بــرای اینکــه آن جــزء الهــی
وجــود انســان -کــه تمــام حقیقــت انســان
همــان اســت -مــورد غفلــت قــرار گرفتــه
اســت .فقــط حکمــت و عرفــان اســت کــه
میتوانــد انســان را متصــل کنــد.
پینوشتها

1.Systematize
2. Axiomatize
3. Data
4. Profanation
5. Extension

دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی

عشق و مح ّبت در آیات و روایات

رب العالمیــن و
الرحیــم الحمــدهلل ّ
الرحمــن ّ
بســم اهلل ّ
ص ّلــی اهلل علــی مح ّمــد و آلــه ّ
الطاهریــن
قــرار شــد کــه بنــده دربــاره عشــق و محبّــت در
آیــات و روایــات ،محضــر شــما عزیــزان قــدری
ســخن بگویــم و نکاتــی را عــرض کنــم .خــدا
را شــاکر هســتم کــه توفیــق شــد امســال هــم در
محضــر شــما ســروران عزیــز مباحثهــای داشــته
باشــم و همچــون ســال گذشــته از نــکات ســروران
عزیــز بهــره ببــرم.
مفهــوم عشــق و محبّــت در علــوم اســامی و
ـم از آیــات و روایــات،
متــون دینــی و اســامی اعـ ّ

فــراوان بــه کار رفتــه اســت .اجــازه بدهیــد کــه
ابتــدا گــزارش کوتاهــی از ایــن مقولــه در مباحــث
اســامی محضرتــان عــرض کنــم ،بعــد قــدری بــا
تفصیــل بیشــتر بــر ســر ســفره پیشــوایان دیــن
برویــم و در محضــر علمــای ابــرار واقعــی کــه
اهلبیــت عصمــت و طهــارت هســتند در بــاب
محبّــت کســب فیــض کنیــم.
وقتــی بحــث عشــق و محبّــت در فلســفه اســامی
مطــرح میشــود ذهــن بــا ایــن پرســش درگیــر
میشــود کــه فلســفههای کــه از وجــود بمــا هــو
وجــود ســخن میگویــد و کارش هستیشناســی
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اســت ،چــه ارتباطــی بــا عشــق و محبّــت دارد.
فلســفه بایــد از وجــود بحــث کنــد و بگویــد کــه
وجــود چیســت و اقســام آن کــدام اســت .مثـ ً
ا در
فلســفه گفتــه شــده کــه وجــود یــا ع ّلــت اســت یــا
معلــول ،یــا ذهنــی اســت یــا خارجــی یــا حــادث
اســت یــا قدیــم .عشــق چــه ارتباطــی بــا وجــود
دارد؟ یــا مث ـ ً
ا در فلســفه بایــد از معرفتشناســی
ســخن بگوییــم ،اینکــه آیــا معرفتهــای مــا بــا
واقــع مطابقــت دارنــد و کاشــف از واقــع هســتند
یــا خیــر .عشــق هــم کــه ارتباطــی بــا حــوزه
معرفــت نــدارد.
پــس چــه توجیهــی وجــود دارد کــه کســی ماننــد
بوعلــی رســاله مســتق ّلی تحــت عنــوان رســاله فــی
العشــق نگاشــته اســت یــا م ّ
الصــدرا در جلــد هفتم
اســفار فصــل و بابــی دربــاره عشــق بــاز کــرده و
آن را بســط داده اســت و نــه تنهــا عشــق الهــی
بلکــه عشــق بــه ظرفــا و عشــق بــه انســانها را نیــز
مطــرح میکنــد .آیــا صرفـ ًا بــه تقلیــد از گذشــتگان
خــود ایــن بحــث را بــاز کــرده اســت یــا اینکــه
بــه لحــاظ علمشناســانه ،فلسفهشناســانه یــا
عرفانشناســانه میتــوان آن را توجیــه کــرد؟
توســط
پــس بحــث عشــق در فلســفه اســامی ّ
ابنســینا و بســیاری دیگــر از فالســفه مطــرح شــده
اســت ا ّمــا اینکــه عشــق در فلســفه اســامی چــه
جایگاهــی دارد و ســخن گفتــن از آن را چگونــه
میتــوان توجیــه کــرد ،پرسشــی اســت کــه خــود
فیلســوفان در آثارشــان بــه آن نپرداختهانــد .اساسـ ًا
چنیــن پرسشــی مطــرح نشــده اســت کــه بــه آن
پاســخ داده شــود.
توجیــه بنــده ایــن اســت کــه حکمــت و فلســفه
اســامی از وجــود و عــوارض آن بحــث
اعــم از انتزاعــی 1و
میکنــد و عــوارض وجــود،
ّ
انضمامی 2اســت.
عــوارض انتزاعــی نظیــر اینکــه مــا مفهــوم
ع ّلــت یــا معلــول را از هســتی انتــزاع میکنیــم
و میگوییــم الوجــود إ ّمــا ع ّلــه أو معلــول .بــر
ایــن اســاس بحــث ع ّلیّــت بحثــی انتزاعــی اســت.
بســیاری از تقســیمات دیگــر فلســفه دربــاره
وجــود نیــز اینچنیــن اســت.
بعضــی از عــوارض وجــود نظیــر معرفــت،
انضمامــی هســتند .مثــ ً
ا در فلســفه بحثــی بــا
عنــوان علــم و عالــم و معلــوم مطــرح اســت.
ع ّ
المــه طباطبایــی کــه از فالســفه معاصــر ماســت

هــم در بدایــه الحکمــه و هــم در نهایــه الحکمــه
بــه آن پرداختــه اســت .فالســفه دوره میانــی و
گذشــته نیــز همگــی در ایــن بــاره مطلــب نگاشــته،
ســخن گفتــه و آن را بســط دادهانــد.
البتّــه ایــن بحــث را میتــوان در قالــب انتزاعــی
نیــز طــرح کــرد .مث ـ ً
ا بگوییــم وجــود یــا مــا ّدی
مجــرد و علــم یکــی از اقســام وجــود
اســت یــا
ّ
ـرد اســت .یــا بگوییــم وجــود یــا ذهنــی اســت
مجـ ّ
یــا خارجــی و یکــی از ســاحتهای بحــث از
وجــود ذهنــی بحــث از علــم اســت .یــا بگوییــم
علــم و معرفــت از عــوارض انضمامــی انســان
اســت .انســان بــا وجــود انضمامــی خــود معرفــت
را درک میکنــد و الزم نیســت کســی بــرای او
مشــخّ ص کنــد کــه چــه زمانــی معرفــت دارد و
چــه زمانــی نــدارد .انســان بالوجــدان و بــه علــم
حضــوری خــود درمییابــد کــه چیــزی را فهمیــده
اســت یــا چیــزی را نفهمیــده اســت .البتّــه اینکــه
فهــم انســان درســت اســت یــا غلــط بحــث
دیگــری اســت ا ّمــا خــودش بــه علــم حضــوری
میفهمــد کــه معرفــت یــا شــناختی بــه دســت
آورده اســت .علــم و شــناخت در اینجــا بــه معنــای
 knowledgeمــدّ نظــر اســت نــه  scienceبــه
معنــای علــم دارای دیســیپلین.
فالســفه از عــوارض انضمامــی بحــث میکننــد.
یکــی از مهمتریــن عــوارض انضمامــی انســان
عشــق و محبّــت اســت .اینطــور نیســت کــه الزم
باشــد بــه کســی بگوییــم تــو عاشــق شــدهای یــا
عاشــق نشــدهای ،محبّــت داری یــا نــداری .هــر
انســانی بالوجــدان مییابــد کــه عاشــق شــده اســت
یــا نــه .البتّــه ممکــن اســت کســانی اظهــار عشــق
کننــد ولــی در واقــع عاشــق نباشــند ،اظهــار محبّت
کننــد ولــی فــی الواقــع اهــل محبّــت نباشــند؛ اظهار
کاذبان ـهای میکننــد تــا فــرد را فریــب دهنــد و از
منافــع او بهــره ببرنــد .عشــق آنهــا مصــداق همیــن
شــعر اســت کــه:
عشقهایی کز پی رنگی بود
عشق نبود عاقبت ننگی بود
ولــی انســانی کــه واقع ـ ًا عاشــق اســت بالوجــدان
مییابــد کــه عاشــق و اهــل محبّــت اســت ولــو مــا
هیــچ اظهــار و اثــری از عشــق او نبینیــم ،خــودش
بالوجــدان آن را مییابــد .چــون عشــق ماننــد
بســیاری از کیفیّــات نفســانی نظیــر گرســنگی،
تشــنگی و ناراحتــی یــک امــر انضمامــی اســت

نــه انتزاعــی .ایــن امــور ممکــن اســت اظهــار
شــوند یــا اظهــار نشــوند .ممکــن اســت بــا کســی
برخــورد کنیــم کــه در درون پــر از گرفتــاری و
مشــکالت اســت ولــی اظهــار نمیکنــد .البتّــه
بعضــی هــم درک انضمامــی باالیــی دارنــد و حتّــی
اگــر کســی بخنــدد هــم میفهمنــد کــه درونــاش
پــر از درد و رنــج اســت و بالعکــس .ا ّمــا خــود
شــخص بــه علــم حضــوری تشــخیص میدهــد
کــه ویژگیهایــی دارد.

اگــر مــا فلســفه را تعریــف عــوارض وجــود بمــا
هــو وجــود بدانیــم و عــوارض وجــود بمــا هــو
اعــم از عــوارض انتزاعــی و انضمامــی
وجــود را
ّ
در نظــر بگیریــم ،حکیــم و فیلســوف حــق دارد کــه
از عشــق ســخن بگویــد چــون عشــق از عــوارض
انضمامــی اســت؛ البتّــه عــوارض انضمامــی ّ
کل
هســتی و نــه فقــط انســان .ســخن فیلســوف ایــن
نیســت کــه فقــط انســان عاشــق اســت بلکــه
ّ
کل عالــم هســتی را عاشــق میدانــد .بنابرایــن
فالســفه همانطــور کــه میگوینــد وجــود
(هســتی) بــا شــیئیّت تســاوق دارد -بــه ایــن معنــا
کــه هــر چــه وجــود اســت شــیء اســت و هــر
چــه شــیء اســت وجــود اســت ،-بیــن وجــود و
عشــق هــم تســاوق برقــرار میکننــد و میگوینــد
هــر وجــودی از عشــق بهرهمنــد اســت (عاشــق
اســت) و هــر عاشــقی موجــود اســت -عاشــق
معــدوم پارادوکســیکال و بیمعنــا اســت.-
جایــگاه عشــق و محبّــت در عرفــان نظــری و
عرفــان عملــی هــم واضحتــر از آن اســت کــه مــن
بخواهــم دربــاره آن بحــث کنــم .غالبـ ًا مباحثــی هم
مطــرح شــده اســت .ســال گذشــته توفیــق داشــتیم
بــه مــدّ ت  7جلســه ،یــک دوره عرفــان نظــری را
خدمــت جمعــی از دوســتان مــرور کنیــم .الحمــد
هلل مباحــث پیادهســازی و ویرایــش شــده و قــرار
اســت بــه صــورت کتابــی بــا عنــوان عرفــان در آینــه
نظــر چــاپ و منتشــر شــود.
عرفــان نظــری هــم ماننــد فلســفه مباحــث
هستیشناســی ،معرفتشناســی ،انسانشناســی
و جهانشناســی دارد ولــی بــا نــگاه عرفانــی و
کشــف و شــهودی و بــا محوریّــت وحــدت

وجــود .در کنــار عرفــان نظــری ،عرفــان عملــی
اســت کــه عرفــان ســیر و ســلوک اســت؛ یعنــی
الســائرین .فــرق عرفــان نظــری
طــی کــردن منــازل ّ
و عرفــان عملــی بــه صــورت بســیار ســاده ایــن
اســت کــه عرفــان نظــری تبیینگــر قــوس نــزول
اســت و عرفــان عملــی تبیینگــر قــوس صعــود.
عرفــان نظــری از وجــود ،تج ّلیــات و تعیّنــات آن
بحــث میکنــد و تبییــن میکنــد کــه تج ّلیــات
چگونــه از حــقّ تعالــی -کــه همــان وحــدت
وجــود اســت -بــه انســان و موجــودات دیگــر
میرســد و ایــن قــوس از بــاال بــه پاییــن چــه
ســیری را و چگونــه طــی میکنــد.
ا ّمــا عرفــان عملــی مربــوط بــه انســان و قــوس
صعــود اســت .اینکــه منــازل عرفانــی انســان از
کجــا آغــاز میشــود تــا بــه توحیــد برســد .معمــوالً
میگوینــد از یقظــه (بیــدار شــدن) آغــاز میشــود
بعــد توبــه تــا بــه منــزل توحیــد برســد.
حــدود  5-4ســال پیــش خداونــد توفیــق داد در
الســائرین را بــه
همیــن جــا یــک دوره منــازل ّ
زبــان نســبت ًا روان بحــث کردیــم .ان شــاء اهلل
پیادهســازی و بــه صــورت اثــری تحــت عنــوان
عرفــان در آینــه عمــل منتشــر خواهــد شــد.
ا ّمــا جایگاه عشــق کجاســت؟ عشــق هــم در عرفان
نظــری و قــوس نــزول ،و هــم در عرفــان عملــی و
قــوس صعــود مطــرح اســت .زیــرا عرفــا معتقدنــد
کــه خداونــد تمامــی تج ّلیــات (مخلوقــات) خــود
از انــواع مالئکــه ،جنّیــان ،انســیان ،تــا موجــودات
حیوانــی ،نباتــی و جمــادی ،همــه و همــه را بــر
اســاس عشــق میآفرینــد .اگــر خداونــد عاشــق
نبــود و محبّــت نداشــت اصـ ً
ا قــوس نــزول پدیــد
نمیآمــد.
پــس اساســ ًا نبایــد گفــت کــه در عرفــان نظــری
از عشــق بحــث میشــود بلکــه بایــد گفــت کــه
عشــق در همــه جــای عرفــان نظــری حضــور دارد
و در واقــع گوهــر عرفــان نظــری عشــق اســت .در
عرفــان عملــی نیــز ســالک و عــارف کــه میخواهــد
منــازل را طــی کنــد تــا بــه مقصــد و منــزل توحیــد
برســد ،کســب هــر منــزل و طــی کــردن آن تــا
رســیدن بــه منــزل بعــدی مبتنــی بــر عشــق و
محبّــت اســت؛ حتّــی منــزل خــوف و رجــا یــا
منــزل قبــض و بســط .خــواه آنطــور کــه خواجــه
عبــداهلل انصــاری میگویــد  100منــزل باشــد،
یــا بــه قــول ّ
عطــار  7منــزل باشــد و یــا آنطــور
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کــه دیگــران میگوینــد  4یــا  15منــزل .خواجــه
عبــداهلل انصــاری  100منــزل ذکــر میکنــد و هــر
منــزل را ســه مرحلــه میکنــد در نهایــت 300

گرایــش داشــته باشــند .هــر چنــد عرفــان عملــی
بــه شــکل نظاممنــد از ابنعربــی بــه بعــد مطــرح
شــد ولــی اینطــور نبــود کــه بــزرگان قبــل از

منــزل میگویــد.
بنــده معتقــدم کــه بــه تعــداد افــراد منــازل عرفانــی
هــم وجــود دارد .بعضــی از انســانها -آنهــا کــه
یــک شــبه ره  100ســاله میرونــد -دو منــزل
عرفانــی دارنــد :یقظــه و توحیــد .مــن بــا ایــن
افــراد برخــورد کــردهام .کســی بــود کــه غــرق
در گنــاه بــود یکدفعــه بیــدار شــد و در بیــداری
موحــد شــد .افــرادی هــم هســتند کــه
توبــه کــرد و ّ
ممکــن اســت  1000منــزل هــم طــی کننــد ولــی از
یقظــه بــه توبــه نرســند .اینکــه میگوینــد الطــرق
الــی اهلل بعــدد انفــاس الخالیــق اســت منظــور
همیــن اســت .نــه اینکــه هــر کــس یــک دیــن
جعلــی بــرای خــودش درســت کنــد و بــه بیراهــه
بــرود و بگویــد ایــن هــم طریــق الــی اهلل اســت.
منظــور از طــرق الــی اهلل همیــن ســلوک معنــوی
اســت کــه بعضــی بــا  1000منــزل و بعضــی بــا 2
منــزل بــه مقصــد میرســند .بــا عنصــر عشــق و
محبّــت اســت کــه ایــن منــازل طــی میشــود و
ســالک بــه مقصــد میرســد .پــس اساســ ًا بایــد
گفــت کــه عشــق گوهــر عرفــان اســت.
ادبــا ،عرفــان نظــری و عملــی را بــه شــعر تبدیــل
کردهانــد .عرفــان شــعری و ادبــی عرفانــی در
عــرض عرفــان نظــری و عملــی نیســت بلکــه
همــان اســت کــه بــا زبــان ادبیــات بیــان میشــود
و رونــق عمومــی یافتــه اســت .البتّــه ممکــن
اســت بعضــی از ادبــا عرفــان عملــی را بــا قرائــت
ابنعربــی نپســندند و بــه قرائــت قبــل از او

او هیــچ بحــث نظــری در مــورد عرفــان نداشــته
باشــند
اگــر چــه شــخصیّتهایی نظیــر رابعــه عــدوی،
احمــد غ ّزالــی ،عیــن القضــات همدانــی ،مولــوی،
حافــظ و دیگــران در مــورد عشــق زیــاد ســخن
گفتهانــد -کمــا اینکــه بعضــی رابعــه عدویــه را
متخصــص عشــق در عرفــان میداننــد -ولــی بــه
ّ
نظــر مــا عرفــان بــدون عشــق امکانپذیــر نیســت
و همــه عرفــا بــه عشــق نپرداختهانــد .اساســ ًا
عشــق در عرفــان جایــگاه کلیــدیای دارد و گاهــی
اوقــات عرفــان عملــی را طریــق محبّــت و ســلوک
عشــق میگوینــد .بزرگانــی نظیــر فخرالدّ یــن
عراقــی در لمعــات نیــز مطالــب بســیاری در
بــاب عشــق دارنــد کــه بیــش از ایــن بــه آنهــا
نمیپردازیــم.

عشق در متون دینی
پــس از بحــث در بــاب جایــگاه عشــق در عرفــان
و فلســفه ،معلــوم شــد کــه عشــق از عــوارض
انضمامــی وجــود و مســألهای از مســائل فلســفه
اســت .ولــی عشــق مســألهای از مســائل عرفــان
نیســت ،بلکــه گوهــر و روح آن اســت .البتّــه
ممکــن اســت در کتابهــا بــا عنــوان بحثــی
دربــاره عشــق مطــرح شــود ولــی مســأله نیســت.

واژه عشــق در قــرآن بــه کار نرفتــه اســت و در
اوایــل اســام نیــز بســیار کــم بــه کار رفتــه اســت.
ا ّمــا واژه محبّــت و معادلهــای آن فــراوان اســت.
در روایتــی عــن علــی بــن ابراهیــم عــن مح ّمــد
بــن عیســی عــن یونــس یــن عمــرو عــن ابــن
حمیــر عــن ابــی عبــداهلل (امــام صــادق) ـ ســام
اهلل علیــه ـ عــن رســول اهلل ـ ص ّلــی اهلل علیــه و
آلــه و ســ ّلم ـ قــال« :افضــل النّــاس َمــن ع ِشــقَ
العبــاده» .برتریــن مــردم کســی اســت کــه عاشــق
عبــادت باشــد .ایــن روایــت در کافــی –کــه از
معتبرتریــن کتــب روایــی شــیعه اســت ،-ج ،2
ص  ،83وســائل ّ
الشــیعه ،ج  ،1ص  ،83مســتدرک
الوســائل ،ج  ،1ص  ،120بحــار االنــوار ،ج  ،8ص
 ،23بحــار االنــوار ،ج  ،67ص  253آمــده اســت.
ا ّمــا بنــده چطــور عبــادت را در خــود ایجــاد
میکنــد؟ روایــت میفرمایــد وقتــی شــخص
خــود را از تع ّلقــات رهــا و آزاد کنــد؛ یعنــی عشــق
بــا تع ّلقــات جمــع نمیشــود« :فعان َ َقهــا و أح َّبهــا
لقلبــه» .عبــادت را بــا قلــباش دوســت داشــته
باشــد .پــس جایــگاه عشــق در عقــل و نفــس
نیســت .در عرفــان نظــری گفتیــم کــه انســان
مراتبــی دارد -1 :نفــس -2 ،عقــل -3 ،قلــب،
ـی -6 ،اخفــی و  ....مرتبــه قلــب
 -4سـ ّ
ـر -5 ،خفـ ّ
اســت کــه عشــق را درک میکنــد.
منظــور از قلــب همیــن قلــب صنوبــری کــه در
ســمت چــپ ســینه انســان اســت نیســت ،کمــا
اینکــه منظــور از عقــل نیــز مغــز نیســت .انســان
جســمی دارد و روحــی ،و ایــن دو در هــم تنیــده
شــدهاند .مغــز ،پــا ،قلــب ،دســتگاه گــوارش و ...
متع ّلــق بــه جســم انســان اســت .روح مراتبــی دارد:
 -1نفــس ا ّمــاره -2 ،نفــس ل ّوامــه و  . ...مرتب ـهای
از ایــن روح عقــل اســت و مرتبــه دیگــر آن قلــب.
بــا عقــل چیزهایــی درک میکنیــم و بــا قلــب
چیزهــای دیگــر؛ یعنــی بــا هــر ســاحت از روح
خاصــی را درک میکنیــم .مثــ ً
ا مــا
چیزهــای ّ
ّ
یــک حقیقــت هســتیم ا ّمــا در محــل کارمــان یــک
کارمنــد هســتیم و در منــزل یــک همســر ،پــدر،
مــادر ،خواهــر ،بــرادر و  . ...نقشهــا و کارکردهــا
تغییــر میکنــد ولــی فــرد همــان فــرد اســت.
ممکــن اســت در جــای دیگــر هــم نقــش دیگــری
داشــته باشــیم .روح انســان نیــز همینطــور اســت،
ســاحتهای مختلفــی دارد و هــر ســاحت از آن
یــک کار انجــام میدهــد .عشــق را ســاحت قلــب

درک میکنــد.
ّ
ـب».
در روایــت آمــده اســت« :هــل الدّ یــن اال الحـ ّ
حقیقــت دیــن محبّــت اســت .اساســ ًا دیــنداری
تنهــا در قالــب محبّــت معنــا پیــدا میکنــد.
امیرالمؤمنیــن ـ ســام اهلل علیــه ـ در خطبــه 1998
نهــج البالغــه میفرمایــد اســام دیــن خداونــد
اســت ،ارکان و دعائمــی دارد کــه بــر محبّــت
اســتوار اســت .مثــ ً
ا اگــر نمــاز را رکــن دیــن
حــج،
بدانیــم بــر محبّــت اســتوار اســت .روزه،
ّ
خمــس ،زکات ،خدمــت بــه مــردم و  ...همگــی
بــر محبّــت اســتوارند چــون تمــام ارکان دیــن بــر
رکنــی بــه نــام والیــت اســتوارند.

خــواص و عــوام معنــای والیــت را
بســیاری از
ّ
اشــتباه فهمیدهانــد .والیــت بــه ایــن معنــا نیســت
کــه کســی مــوال باشــد و دیگــری عبــد ،بلکــه
بــه معنــای بــه هــم پیوســتگی و در هــم تنیدگــی
اســت .طنابهــای قطــور و بســیار محکــم کــه
ماهیگیــران بــرای بســتن بادبــان و لنگــر لنــج
اســتفاده میکننــد از طنابهــای متعــدّ د بــه هــم
بافتــه شــده درســت شــده اســت .چنــد طنــاب را
بــه هــم بافتهانــد و بعــد آن طنابهــا را بــه هــم
میبافنــد و طنــاب محکمــی درســت میکننــد.
عــرب از ایــن طنابهــای محکــم بــه هــم بافتــه
شــده بــه والیــت تعبیــر میکنــد.
ولــی و مــردم کــه مولّــی
والیــت یعنــی بیــن
ّ
علیهــم هســتند یــک پیوســتگی و بــه هــم بافتــه
شــدگی وجــود دارد و ایــن مح ّقــق نمیشــود
مگــر بــا محبّــت .والیــت بــدون محبّــت امــکان
نــدارد .گاهــی گفتــه میشــود کــه اهــل ســنّت
والیــت ائ ّمــه را در حــدّ محبّــت قبــول دارنــد ولــی
شــیعه بیــش از آن قبــول دارد .بلــه درســت اســت،
همــه اهــل ســنّت نســبت بــه اهلبیــت محبّــت
دارنــد ا ّمــا محبّــت اگــر واقعــی اســت بایــد همــراه
اطاعــت باشــد .نمیتــوان کســی را دوســت
داشــت ولــی ســخن او را نپذیرفــت .محبّــت در
ایــن شــکل و معنــا محبّــت نازلــی اســت .بــه
عبــارت دیگــر محبّــت مراتبــی دارد و مرتبــه نــازل
آن همیــن دوســت داشــتنهای معمولــی اســت
کــه اگــر عمیــق شــود بــه اطاعــت میرســد.
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پــس طبــق فرمایــش امیرالمؤمنیــن ـ ســام اهلل
علیــه ـ ارکان اســام بــر محبّــت اســتوار اســت
و ایــن نشــان میدهــد کــه محبّــت در اســام
جایــگاه بســیار مهمــی دارد.
پرســش :اینکــه در روایــت گفتــه شــده برتریــن
مــردم کســی اســت کــه عاشــق عبــادت باشــد،
نــوع عبــادت مشــخّ ص نشــده اســت.
اســتاد :در اینجــا مســأله مــا ایــن اســت کــه محبّت
در اســام ،آیــات و روایــات چــه جایگاهــی دارد.
ا ّمــا بــرای اینکــه پرســش شــما بیپاســخ نمانــد
ایــن نکتــه ک ّلــی را عــرض میکنــم کــه یکــی
از آســیبهای رفتــاری مــا اســت کــه مفاهیــم
دینــی را درســت عمــل نمیکنیــم .ع ّلــت آن هــم
ایــن اســت کــه دچــار آســیب معرفتــی هســتیم و
نمیدانیــم مفاهیــم چیســت.
همــه مــا بارهــا واژه تو ّکل ،تقــوا ،قناعــت ،اخالص
و  ...را شــنیدهایم و حتّــی بــه کار بردهایــم
بعضــی از ایــن مفاهیــم قلبــی هســتند و بعضــیرفتــاری و اثــرات بیرونــی دارنــد .-ا ّمــا اینکــه ایــن
مفاهیــم بــه چــه معنــا هســتند ،نمیدانیــم و گویــا
اساســ ًا ایــن مفاهیــم را بســیار روشــن و بدیهــی
میدانیــم بــه طــوری کــه نیــازی نمیبینیــم در
مــورد آنهــا بیاندیشــیم و معنــای دقیــق آنهــا را
متوجــه میشــویم.
بیابیــم .گاهــی اوقــات هــم بــد
ّ
مثــ ً
ا بعضــی در ترجمــه «اتّقــوا اهلل» میگوینــد
از خــدا بترســید یــا بعضــی میگوینــد از خــدا
بپرهیزیــد (از خــدا فــرار کنیــد) .ا ّمــا باالخــره آیــا
بایــد بــه ســمت خــدا برویــم یــا از خــدا فــرار
کنیــم .هیچیــک از ایــن معانــی دقیــق نیســتند.
تقــوا از وقایــه بــه معنــای حریــم نگــه داشــتن
اســت .حریــم نگــه داشــتن غیــر از تــرس و پرهیــز
(بــه معنــای عرفــی) اســت .حتّــی ترجمــه تقــوا بــه
شرمســاری هــم ترجمــه دقیقــی نیســت .الزمــه
حریــم نگــه داشــتن ایــن اســت کــه از کار بــدی
کــه انجــام دادهایــم شرمســار باشــیم ا ّمــا نــه اینکــه
فــرار کنیــم .پــس تقــوا حریــم نگــه داشــتن اســت.
مثــل اینکــه اگــر بخواهیــم در محضــر یــک انســان
عالــم و عــارف کــه معتقدیــم چشــم برزخــی دارد
و واقعیّــت انســانها را میبینــد حاضــر شــویم،
بســیار احتیــاط میکنیــم ،وضــو میگیریــم و
ذکــر میگوییــم تــا قیافــه واقعــی مــا را نبینــد.
یکبــار بــا جمعــی از علمــا بــرای اقامــه نمــاز در
مســجد خدمــت آیــت اهلل بهجــت رســیدیم .بعــد

از نمــاز مــا را بــه منزلشــان دعــوت کردنــد و مــا
هــم رفتیــم تــا از محضرشــان بهــره ببریــم -ایشــان
بســیار کــم حــرف میزدنــد و بــه خاطــر همیــن
هــم بــه ایــن مقامــات رســیدند .صمــت هــم
یکــی از مقامــات عرفانــی اســت .در محضرشــان
نشســتیم ،ایشــان سرشــان پاییــن بــود و مــا بــه
جمــال مبارکشــان نــگاه میکردیــم .هــر وقــت
ســر بلنــد میکردنــد و بــه مــا نــگاه میکردنــد
مــا ســرمان را پاییــن میبردیــم .ایــن یعنــی تقــوا
و حریــم نگــه داشــتن –بــدون اینکــه فــرار کنیــم-
و الزمــه آن هــم نوعــی شرمســاری اســت .بعــد
کــه ایشــان سرشــان را پاییــن میانداختنــد مــا
ســر بلنــد میکردیــم .حــدود  20دقیقــه بــه همیــن
صــورت گذشــت .بعــد ایشــان ســر بلنــد کردنــد
و فقــط یــک جملــه گفتنــد« :احتمــال بدهیــد کــه
قیامتــی هســت».
تمــام آن جمــع طلبــه یــا مــد ّرس حــوزه بودنــد،
معــاد میخواندنــد و درس میدادنــد .ایشــان
نفرمودنــد یقیــن داشــته باشــید کــه قیامتــی هســت
بلکــه فرمودنــد« :احتمــال بدهیــد کــه قیامتــی
هســت» .اگــر انســان احتمــال قیامــت بدهــد
بســیاری از کارهــا را انجــام نمیدهــد ،بســیاری از
حرفهــا را نمیزنــد ،بســیار مراقــب اســت .اگــر
احتمــال عقالیــی بدهیــم کــه قــرار اســت ســقف
روی ســرمان بریــزد ،هرگــز اینجــا نمینشــینیم
چــه رســد بــه اینکــه یقیــن داشــته باشــیم .ایــن
جملــه ایشــان روی مــا بســیار تأثیــر گذاشــت،
منقلــب شــدیم و بــه گریــه افتادیــم .ایشــان
برخاســتند و رفتنــد و مــا حــدود نیــم ســاعت تــا
 40دقیقــه اشــک میریختیــم .وقتــی بــه حالــت
طبیعــی برگشــتیم از منزلشــان خــارج شــدیم.
مــن ایــن توضیــح ک ّلــی را گفتــم تــا نشــان دهــم
کــه مفاهیــم دقیــق هســتند .ا ّمــا در مــورد عبــادت
بایــد بگویــم کــه عبــادت از عبــد اســت .بــاز
اینطــور بــه ذهــن میرســد کــه مقصــود همــان
بردگــی اســت .اساسـ ًا عبــد در نصــوص دیــن مــا
بــه معنــای بــرده نیســت؛ بنــده غیــر از بــرده اســت.
مــا بــرده خدا نیســتیم؛ شــاید بعضــی بــرای تقریب
بــه ذهــن ،مثالهایــی بزننــد کــه از آنهــا بردگــی
برداشــت شــود ا ّمــا بندگــی غیــر از بردگــی اســت.
بندهــی خــدا ویژگیهایــی دارد؛ مــن ایــن
ویژگیهــا را از نصــوص دینــی بــه دســت
آوردهــام -1 :بنــده یعنــی کســی کــه اهــل تکبّــر

ــن ِعبا َدتِــي
نیســت« :إ ِ َّن الَّ ِذ َ
يــن يَ ْســتَ ْكب ِ ُرونَ َع ْ
ـم دا ِخرِيــن» 3اگــر کســی اســتکبار
َســيَدْ خُ ُلونَ َج َه َّنـ َ
بُّكــم ْ َ
4
َ
ال ْعلــى»
بــورزد بندگــی نکــرده اســت« .أنَــا َر ُ ُ
خــودش را برتــر از انســانها بدانــد .ایــن همــان
ســخن شــیطان اســت .شــیطان نگفــت مــن از خــدا
برتــرم بلکــه گفــت مــن از آدم برتــرم .خــدا فرمــود
آدم برتــر اســت ا ّمــا شــیطان گفــت مــن برتــرم.
خــدا فرمــود آدم برتــر اســت ا ّمــا شــیطان گفــت
مــن برتــرم .تکبّــر ابلیــس ،ابلیــس را زمیــن زد،
غفلــت آدم ،آدم را زمیــن زد و حســادت قابیــل،
قابیــل را زمیــن زد .بندگــی آن اســت کــه در آن
تکبّــر ،غفلــت و حســادت نباشــد .اجــازه بدهیــد
مــن ُعجــب را هــم اضافــه کنــم.
بندگــی آن اســت کــه بدتریــن امــراض کــه همیــن
چهــار مــرض اســت و ســایر امــراض ذیــل آنهــا
قــرار میگیرنــد در آن نباشــد .قــرآن از ایــن حالــت
بــه خشــوع تعبیــر میکنــد« :إِنَّمــا يَخْ َشــى َّ
ـن
اللَ مِـ ْ
ِعبــادِه ِ ال ْ ُع َلمــاء» .5ایــن مفاهیــم بســیار بــه هــم
مرتبطانــد .اگــر بخواهیــم بندگــی را بفهمیــم بایــد
خشــوع را هــم بفهمیــم .گاهــی اوقــات مفاهیــم
ارتبــاط معناشــناختی بــا هــم دارنــد .ایزوتســو در
ایــن زمینــه بســیار زیبــا کار کــرده و کام ـ ً
ا نشــان
داده اســت کــه مفاهیــم قــرآن ماننــد حلقههــای
زنجیــر بــه هــم مرتبطانــد.
عباداتــی کــه از ســوی خــدای ســبحان در اســام
بیــان شــده و مــا بایــد آنهــا را بــه جــای بیاوریــم،
اقـ ّ
ـل ظواهــر بندگــی اســت .بندگـیای کــه اســام
نــاب بــر آن تأکیــد دارد ایــن اســت کــه انســان
ّ
کل زندگــیاش بندگــی –بــه همــان معنایــی کــه
عــرض شــد -باشــد .وقتــی در حــال تدریــس
اســت بندگــی خــدا را بکنــد ،وقتــی در حــال
تحصیــل اســت بندگــی خــدا را بکنــد .بــه همیــن
دلیــل علمــای مــا همــواره توصیــه میکننــد و در
روایــات نیــز آمــده اســت کــه هــر کــس بــرای
درس مـیرود وضــو بگیــرد .یــا اینکــه گفتــه شــده
مالئکــه بالهــای خــود را زیــر پــای اهــل علــم کــه
مشــغول تحصیــل هســتند میگســترانند؛ مقصــود
از علــم همیــن علمــی کــه در آن بندگــی هســت
ولــو علــم قرآنشناســی و عرفــان هــم نباشــد.
حتّــی اگــر فیزیــک و شــیمی باشــد ولــی تحصیــل
آن نــه بــرای تکبّــر و عجــب بلکــه بــرای خشــوع،
بندگــی و خدمــت بــه خلــق باشــد ،عبــادت
محســوب میشــود.

تــاش بــرای خانــواده نیــز بندگــی اســت .در
اســام مردســاالری ،زنســاالری یــا فرزندســاالری
نداریــم ،اصالــت بــا خانــواده اســت و خانــواده
نبایــد آســیب ببینــد .اگــر خانمــی تشــخیص دهــد
کــه بــرای حفــظ خانــواده بایــد چنــد ســاعت
بیــرون کار کنــد ،الزم اســت .یــا اگــر مــردی ببینــد
کارش بــه نظــام خانــواده آســیب میزنــد –هرچنــد
نفقــه را تأمیــن میکنــد -بایــد آن را رهــا کنــد .اگــر
کســی در راســتای حفــظ خانوادهــاش تــاش کنــد
–چــه بیــرون از منــزل باشــد و چــه داخــل منــزل،
بــه همــان ترتیبــی کــه گفتیــم عبــادت خواهــد
بــود .مــا فقــط نمــاز و روزه را مصــداق عبــادت
میدانیــم در حالــی کــه مصادیــق عبــادت متعــدّ د
اســت و همــه بایــد بــرای خــدا انجــام شــود.
از همیــن توضیحــات مشــخّ ص میشــود کــه تــا
چــه انــدازه میــان عشــق و محبّــت و عبــادت
پیوســتگی وجــود دارد .عشــق بــدون عبــادت
بیمعناســت و عبــادت بــدون عشــق و محبّــت هــم
بیمعناســت .بــه همیــن دلیــل فرمودهانــد «الــکا ّد
علــی عیالــه کالمجاهــد فــی ســبیل اهلل» .کســی کــه
تــاش میکنــد تــا بــه خانوادهــاش خدمــت کنــد
ماننــد مجاهــد در راه خــدا اســت و جهــاد در راه
خــدا عبــادت اســت.
آیــا در اســام ف ّعالیّــت سیاســی مجــاز اســت و
فــرد حــقّ دارد کــه ف ّعالیّــت سیاســی بکنــد؟ بــه
یــک معنــا نــه و بــه یــک معنــا بلــه .اگــر سیاســت
بــرای بــه دســت آوردن قــدرت و رقیبشــکنی
و بــه طــور ک ّلــی کارهــای غیراخالقــی باشــد
صحیــح نیســت .ا ّمــا اگــر فــرد توانایــی خدمــت
بــه جامعــه را داشــته باشــد و بتوانــد جامعــه را از
بحــران نجــات دهــد ،ف ّعالیّــت او عبــادت اســت.
اساس ـ ًا فــرق سیاســت علــوی بــا سیاســت امــوی
در همیــن اســت .والیــت را خــدا بــه علــی داده
اســت ولــی مــردم بــرای علــی بــه منزلهــی روح و
جــان هســتند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی
خبــر میرســد خلخــال از پــای یــک دختــر یهــودی
بیــرون آوردهانــد گویــا جــان از بــدن علــی در
میآیــد گویــا جــان از بــدن علــی در میآیــد.
بعضــی میگوینــد والیــت علــوی انتخــاب مردمــی
اســت و عــدّ ه دیگــری میگوینــد انتســاب الهــی
اســت .واقعیّــت ایــن اســت کــه در ّ
تفکــر علــی
خــدا و مــردم از هــم جــدا نیســتند .خــدا والیــت
را بــه علــی داده اســت چــون علــی مــردم را جــان
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خــودش میپنــدارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
علــی میگویــد اگــر کســی شــب گرســنه بخوابــد،
غصــه دق کنیــم حــقّ داریــم.
مــا بفهمیــم و از ّ
اســتفاده کــردن از محضــر ایشــان حســرت بزرگــی
بــرای همــه مــا اســت .کســانی کــه در مــورد آن
حضــرت غلـ ّو کردنــد و ایشــان را خــدا پنداشــتند
کار خوبــی نکردنــد ولــی کمــی هــم بایــد بــه آنهــا
حــقّ بدهیــم ،چــون علــی بســیار بــزرگ اســت و
ع ّلــت بزرگــی او ایــن اســت کــه خــودش را بــرای
مــردم بســیار کوچــک میکــرد .اص ـ ً
ا نســبت بــه
مــردم بزرگــی نمیکــرد کــه اگــر میکــرد اینقــدر
بــزرگ نمیشــد.
پــس والیــت و عبــادت بــا محبّــت پیونــد دارد.
اگــر از حقیــر بپرســند کــه محبّــت در نصــوص
دینــی چــه جایگاهــی دارد عــرض میکنــم کــه
محبّــت مفهومــی اســت کــه بــا ســایر مفاهیــم
دینــی پیونــد دارد .یعنــی اگــر میخواهیــد
حقیقــت تقــوا را بیابیــم بایــد پیونــد آن را بــا
محبّــت بیابیــم .اگــر میخواهیــم حقیقــت ایمــان
را بیابیــم بایــد در پیونــد بــا محبّــت بیابیــم .اگــر
میخواهیــم حقیقــت عبــادت را بیابیــم بایــد در
پیونــد بــا محبّــت بیابیــم .محبّــت روح مفاهیــم
توجــه بــه آن
دینــی و گوهــر آنهاســت و بــدون ّ
ســایر مفاهیــم را نمیتــوان فهمیــد .روایــت «هــل
الدّ یــن االّ
الحــب» را مــن اینگونــه میفهمــم.
ّ
توجــه کنیــد کــه در نصــوص دینــی ،گاهــی دیــن
ّ
بــه معنــای تدیّــن (دینــداری) بــه کار میــرود.
دینــداری بــه عقایــد ،خلقیّــات و اعمــال اســت.
کســی کــه عقایــد توحیــد ،اخــاق فضیلتمحــور
و اعمــال شــرعیمحور داشــته باشــد دینــدار
اســت .بــه عبــارت دیگــر دینــداری دارای ســه
بعــد بینشــی ،منشــی و کنشــی اســت« .هــل الدّ یــن
ـب» یعنــی دی ـنداری کــه در ســه ســاحت
االّ الحـ ّ
بینــش (عقایــد) ،منــش (فضایــل) و کنــش (اعمــال
شــرعی) اســت ،مح ّقــق نمیشــود مگــر بــا محبّــت.
محبّــت بــا مفاهیــم ایــن ســه ســاحت پیونــد
خــورده اســت.
توحیــد یــک مفهــوم بینشــی-اعتقادی اســت کــه با
محبّــت گــره خــورده اســت .زیــرا توحیــد یعنــی
خــدا را ســریان ّ
کل هســتی بدانیــم و بــاور داشــته
باشــیم کــه خــدا در همــه جــا وجــود (ظهــور و
تج ّلــی دارد) .بــه نظــر شــما اگــر انســان اهــل
محبّــت نباشــد میتوانــد چنیــن مفهومــی را تص ـ ّور

کنــد چــه رســد بــه اینکــه بــه طــور انضمامــی بــه
آن بــاور داشــته باشــد؟ البتّــه در اینجــا مقصــود
از محبّــت محبّــت انضمامــی اســت نــه انتزاعــی
و تصــ ّوری .زیــرا همــه مــا میتوانیــم مفاهیمــی
نظیــر محبّــت ،کینــه ،گرســنگی ،تشــنگی و  ...را
تصــ ّور کنیــم ا ّمــا بــا تصــ ّور ایــن مفاهیــم اثــر
خارجــی بــه دســت نمیآیــد.
پرســش :اگــر اینطــور کــه شــما میفرماییــد
اصــل و اســاس حقیقــت اســام بــر پایــه محبّــت
اســت ،مــن میخواهــم بدانــم چــه عاملــی مانــع
از ایــن شــده اســت کــه محبّــت در اســام مطــرح
باشــد .در ادیانــی ماننــد مســیحیّت یــا حتّــی ادیــان
غیرتوحیــدی نظیــر بودیســم نخســتین چیــزی کــه
مطــرح میشــود محبّــت اســت ،چــرا در اســام
اینگونــه نیســت؟ ایــن کوتاهــی از کجــا بــوده کــه
تص ـ ّور مــا از اســام بــر ایــن مبنــا شــکل نگرفتــه
اســت تــا جایــی کــه اگــر کســی مانند شــما ســخن
بگویــد شــاید او را روشــنفکر دینــی بدانیــم؟
اســتاد :پرســش شــما بســیار دقیــق اســت و شــاید
اکنــون نتوانــم پاســخ دقیقــی بــه شــما بدهم .پاســخ
بــه ایــن پرســش نیــاز بــه پژوهــش دارد .پژوهشــی
کــه هــم تاریخــی اســت و هــم هرمنوتیکــی و
معرفتشــناختی .یعنــی در کنــار مســائل تاریخــی
و اجتماعــی ،مشــکالت معرفتشــناختی و
روششــناختی نیــز در فهــم دیــن داریــم .همیــن
االن کــه شــما در حــال طــرح ایــن پرســش بودیــد
مــن ســاحتهای مختلــف مســأله را در ذهنــام
متوجــه شــدم کــه کار ســنگینی
بررســی کــردم و
ّ
اســت .یــک آیــه در مــورد اصــل بحثمــان باقــی
مانــده اســت ،اجــازه بدهیــد مــن آن را بخوانــم
بعــد پرســش شــما را بــه طــور خالصــه و کوتــاه
پاســخ میدهــم.
خداونــد ســبحان در آیــه  31ســوره آل عمــران
مــاک تبعیّــت از دســتورات و آموزههــای االهــی
ــم تُ ِحبُّــونَ َّ
اللَ
را محبّــت میدانــدُ « :ق ْ
ــل إ ِنْ ُكنْتُ ْ
ــم َّ
ــم َو
َفا َّتب ِ ُعونِــي يُ ْحبِبْ ُك ُ
ــم ُذنُوب َ ُك ْ
ــر ل َ ُك ْ
اللُ َو يَ ْغفِ ْ
َّ
اللُ َغ ُفــو ٌر َر ِحيــم» .پیامبــر حدیــث نفــس نمیکنــد،
خــواب هــم نمیبینــد ،خداونــد از طریــق وحــی
خطــاب بــه پیامبــر –کــه در واقــع خطــاب بــه
همــه مــا اســت -میفرمایــد اگــر خــدا را دوســت
بداریــم از او تبعیّــت میکنیــد ،اگــر بــه خــدا
تاش میکنیــد.
محبّــت پیــدا کنیــد اطاعــ 
گفتیــم ســه دســته مفاهیــم داریــم :مفاهیــم بینشــی

و بــاوری ،مفاهیــم منشــی و اخالقــی و مفاخیــم
ـم از فــردی و اجتماعــی.-
کنشــی و رفتــاری –اعـ ّ
مفاهیــم دســته اول ماننــد توحیــد ،معــاد
(حیــات پــس از مــرگ) ،اعتقــاد بــه
والیــت پیامبــر و اهلبیــت .مفاهیــم
دســته دوم ماننــد تقــوا ،خدمــت
بــه خلــق ،احســان ،قناعــت
یــا حســادت ،تکبّــر ،عجــب
و مفاهیــم ســوم نظیــر نمــاز،
روزه ،جهــاد ،خدمــات اجتماعــی
(ســاخت درمانــگاه ،مدرســه،
مســجد ،خانــه ایتــام).
مــا اطاعــت را عمدتـ ًا در حــوزه منــش
و کنــش میبینیــم در حالــی کــه در حــوزه
بینــش نیــز هســت زیــرا خــدا بــه توحیــد توصیــه
کــرده اســت .خداونــد هــم توصیــه بــه توحیــد
در عبــادت میکنــد و هــم توصیــه بــه احســان بــه
والدیــن .معمــوالً در قــرآن هــر جــا توصیــه بــه
بندگــی خــدا میشــود توصیــه بــه احســان والدیــن
نیــز شــده اســت .معلــوم میشــود کــه مقــام والدیــن
بســیار عظیــم اســت.
بــه همیــن دلیــل آن جــوان خدمــت پیامبــر رســید
و عــرض کــرد یــا رســول اهلل مــن چــه کنــم
کــه تــا از حورالعینهــا بــه اســتقباالم بیاینــد؟
پیامبــر فرمــود :پیشــانی پــدرت و پــای مــادرت
را ببــوس- .ایــن هــم نشــان میدهــد کــه مقــام
مــادر از مقــام پــدر باالتــر اســت .-عــرض کــرد یــا
رســول اهلل اگــر پــدر و مــادرم از دنیــا رفتنــد چــه
کنــم؟ حضــرت فرمــود :بــر ســر مــزار آنهــا بــرو
و مزارشــان را ببــوس .ممکــن اســت کســانی کــه
روشــنفکرمآب هســتند بگوینــد بوســیدن ســنگ
یعنــی چــه؟ درســت اســت کــه جســد دفــن شــده
ولــی روح زنــده اســت ،اگــر بــرای او دعــا کنیــم
قبــل از اینکــه دعــا از لبــان مــا خــارج شــود بــه
دســت او میرســد.
پــس اطاعــت هــر ســه ســاحت را در بــر میگیــرد.
«فاتّبعونــی» چگونــه اتّفــاق میافتــد؟ وقتــی خــدا
را دوســت داشــته باشــیم؛ یعنــی منشــأ دی ـنداری
محبّــت اســت .اگــر اطاعــت و تبعیّتــی کــه منشــأ
آن محبّــت اســت انجــام شــود خداونــد هــم شــما
را دوســت خواهــد داشــت.
ممکن اســت کســی اشــکال کند کــه خــدا میفرماید
تــا بــه مــن محبّــت نــورزی و مــن را اطاعــت نکنی

مــن تــو را دوســت نخواهــم داشــت .یعنــی اینکــه
خــدا مــا را دوســت داشــته باشــد منــوط بــه ایــن
اســت کــه مــا خــدا را دوســت داشــته باشــیم؟
پاســخ ایــن اســت کــه ایــن آیــه ناظــر بــه قــوس
صعــود اســت .وقتــی میخواهیــم بــه طــرف خــدا
برویــم بایــد محبّــت و اطاعــت داشــته باشــیم.
ولــی در قــوس نــزول اساســ ًا خلقــت مــا بــر
اســاس محبّــت بــوده اســت .اگــر خــدا بــه مــا
محبّــت نداشــت مــا را خلــق نمیکــرد.
پــس محبّــت خــدا بــر دو نــوع اســت -1 :محبّــت
پیشــینی ،مربــوط بــه قــوس نــزول و مقــدّ م
بــر هســتی مــا و  -2محبّــت پســینی ،مربــوط
بــه قــوس صعــود کــه حرکــت مــا بــه ســمت
خداونــد اســت .ایــن حرکــت از محبّــت مــا بــه
آغــاز میشــود و بــه محبّــت خــدا ختــم میشــود.
پــس از محبّــت پیشــینی نبایــد غفلــت کــرد .فکــر
نکنیــم کــه دوســتی خداونــد نســبت بــه مــا بعــد از
محبّــت و اطاعــت مــا نســبت بــه خداونــد اتّفــاق
مختــص قــوس
میافتــد .ایــن نــوع دوســتی
ّ
صعــود اســت.
جمعبنــدی عرضــام ایــن اســت کــه محبّــت و
عشــق در حکمــت اســامی مســألهای از مســائل
فلســفه و از عــوارض انضمامــی وجــود ّ
(کل
هســتی نــه فقــط هســتی انســان) اســت .در عرفــان
نظــری و عملــی ،محبّــت روح عرفــان اســت زیــرا
اســاس قــوس نــزول و قــوس صعــود را محبّــت
شــکل میدهــد.
توجــه بــود:
در نصــوص دینــی نیــز دو نکتــه قابــل ّ
توجــه
 -1مفاهیــم بینشــی ،منشــی و کنشــی بــدون ّ
بــه مفهــوم محبّــت قابــل درک نخواهنــد بــود .ایــن
یــک بحــث مفهومشناســی اســت؛ یعنــی
بــه لحــاظ مفهومشناســی بــدون مفهــوم
محبّــت ،مفهــوم والیــت و مفاهیــم
توحیــد ،معــاد ،تقــوا ،عبــادت و  ...را
نمیتــوان فهمیــد -2 .بــدون محبّــت،
تح ّقــق ایــن مفاهیــم در جــان مــا
امکانپذیــر نخواهــد بــود .ایــن نکتــه
ناظــر بــه جنبــه اگزیستانســی مفاهیــم
اســت .هســتی محبّــت در هســتی
اطاعــت بــه معنــای عــا ّم ،یعنــی تح ّقــق
امــور بینشــی ،کنشــی و منشــی امکانپذیــر
نیســت .پــس محبّــت هــم در مفهومشناســی
مفاهیــم اســامی و هــم در تح ّقــق ایــن مفاهیــم در
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جــان و روان انســان نقــش کلیــدی دارد.
اگــر ایــن تبییــن پذیرفتــه شــود بــه گمــانام
جایــگاه محبّــت در نصــوص دینــی بســیار بــه
جایــگاه محبّــت در مباحــث عرفانــی پیــدا خواهــد
کــرد .بــه عبــارت دیگــر اسالمشناســی عرفــا
از اسالمشناســی فالســفه و متک ّلمــان دقیقتــر
اســت .البتّــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه در
عرفــان اســامی هیــچ آســیبی وجــود نــدارد.
ایــن بحــث دیگــری اســت کــه مــن فعــ ً
ا وارد
آن نمیشــوم ،اگــر توفیقــی حاصــل شــد بعــد از
مباحــث عرفــان در آینــه نظــر و عرفــان در آینــه
عمــل بــه دو بحــث دیگــر هــم خواهیــم پرداخــت:
 -1عرفــان در آینــه نصــوص دینــی؛ آرزوی بنــده
ایــن اســت کــه بتوانــم بــه طــور دقیــق و فنّــی
منــازل ســلوک را از نصــوص دینــی بــه دســت
آورم .عرفــا در عرفــان نظــری تــک تــک منــازل
را از نصــوص اســتخراج کردهانــد ولــی ترتّــب
آنهــا را از نصــوص بــه دســت نیاوردهانــد .ترتّــب
ـم اســت .مث ـ ً
ا اگــر بخواهیــم از اینجــا
بســیار مهـ ّ
بــه مشــهد برویــم بایــد ابتــدا بــه گرمســار ،بعــد
ـم نیســتند
بــه ســمنان و  ...برویــم .تنهــا منــازل مهـ ّ
ً
ترتّــب آنهــا هــم اهمیــت دارد .ا ّمــا معمــوال عرفــا
ترتّــب را از آیــات و روایــات اســتفاده نکردهانــد.
 -2عرفــان در آینــه نقــد؛ مث ـ ً
ا ســماع در عرفــان
چــه بــود و چــه شــد! رقــص چــه بــود و چــه
شــد! رقــص اساســ ًا مبتنــی بــر محبّــت اســت.
اگــر بخواهیــم بــرای رقــص مفهــوم فلســفی
درســت کنیــم ،همــان حرکــت جوهــری اســت.
اساســ ًا رقــص یعنــی حرکــت؛ و بــدون حرکــت
درون ســلوک امــکان نــدارد .در عرفــان و تصـ ّوف
رقــص را حرکــت و چرخــش میگوییــم .رقــص،
رقــص درون بــود ولــی اکنــون معنــای دیگــری
پیــدا کــرده اســت.
ا ّمــا در مــورد پرسشــی کــه مطــرح شــد بایــد
بگویــم کــه مســیحیّت در ایــن دو ســده اخیــر بــه
شــدّ ت بحــث محبّــت را مطــرح میکنــد .اگــر
بخواهیــم بــرای تقریــب بــه ذهــن مقایســه کنیــم
بایــد بگوییــم شــبیه آن چیــزی اســت کــه در قــرن
چهــارم و پنجــم هجــری اتّفــاق افتــاد و عرفــای
بســیاری عرفــان محبّتــی را مطــرح کردنــد.
اصــ ً
ا اینطــور نبــود کــه مســیحیان از ابتــدا
دغدغــه محبّــت داشــته باشــند .قرائتــی کــه
در حــال حاضــر از مســیحیّت بــه گــوش مــا

میرســد الزامـ ًا مســیحیّت در بســتر تاریــخ نیســت.
مث ـ ً
ا مســیحیّت در جنگهــای صلیبــی را در نظــر
بگیریــد ،در آن هیــچ اثــری از محبّــت نــه میبینیــم
و نــه میشــنویم و نــه حتّــی خودشــان ا ّدعــا
میکننــد .یــا مســیحیّتی کــه در دورههــای بعــد از
قــرون وســطی وجــود داشــت نیــز همینطــور
اســت .مســیحیان ابتــدا در جنگهــای صلیبــی کــه
حــدود  300-200ســال طــول کشــید بــا مســلمانان
درگیــر بودنــد .بعــد از اینکــه در ایــن جنگهــا
شکســت خوردنــد بــه جــان خودشــان افتادنــد.
آلمــان بــا فرانســه و فرانســه بــا ایتالیــا و  ...وارد
جنــگ شــدند تــا در جنــگ اول و دوم جهانــی بــه
اوج خــود رســید .قبــل از جنگهــای جهانــی هــم
جنگهــای میانمســیحی فــراوان اتّفــاق افتــاد.
از دوره رنســانس بــه بعــد پــاپ هــم اقتــدار خــود
را از دســت داد و کاری از دســتاش بــر نمیآمــد.
در قــرون وســطی وقتــی مســیحیان بــا هــم جنــگ
میکردنــد ،پــاپ امپراطــوران را نصیحــت میکــرد
و آنهــا آرام میشــدند و بیشــتر بــا مســلمانان
درگیــر بودنــد .در عیــن حــال بــا خودشــان هــم
درگیــر بودنــد ،مخصوصــ ًا بعــد از جنگهــای
صلیبــی .پــاپ هــم ســعی میکــرد آنهــا را آرام کنــد.
در واقــع مث ّلثی متشـ ّ
ـکل از کلیســا –کــه در رأس آن
پــاپ بــود ،-فئودالهــا (زمینــداران) و امپراطــوران
وجــود داشــت و ایــن ســه بــا هــم متّحــدّ بودنــد.
ولــی گاهــی هــم امپراطــوران یــا فئودالهــا بــا
هــم درگیــر میشــدند .در اینصــورت پــاپ
میانجیگــری میکــرد و چــون قداســتی داشــت
حــرف او را میپذیرفتنــد یــا حدّ اقـ ّ
ـل منافــع خــود
را در ایــن میدیدنــد کــه چنیــن کننــد .بنابرایــن
اص ـ ً
ا اثــری از محبّــت وجــود نداشــت.
بــا وقــوع رنســانس لوتــر نقدهایــی بــه کلیســا
وارد کــرد ولــی موافــق پیدایــش مذهبــی بــه نــام
مؤســس
پروتستانتیســم نبــود .اینکــه بعضــی او را ّ
پروتستانتیســم میداننــد کامـ ً
ا اشــتباه اســت .لوتــر
معتقــد بــود خــود کاتولیــک بایــد اصــاح شــود
نــه اینکــه مذهبــی در عــرض کاتولیــک بــه وجــود
بیایــد .ولــی عــدّ های کــه طرفــدار لوتــر بودنــد از او
پیشــتر رفتنــد و یــک مذهــب بــه وجــود آوردنــد.
میــان پروتســتانها بــا کاتولیکهــا و قبــل از آن
میــان کاتولیکهــا و ارتدوکسهــا جنگهــای
بســیاری اتّفــاق افتــاد .روم شــرقی و روم غربــی
مدّ تهــا بــا هــم در جنــگ بونــد.

بنابرایــن در بســتر تاریــخ مســیحیّت اصـ ً
ا مفهومی
بــه نــام محبّــت را نمیبینیــم .اکنــون کمتــر از دو
قــرن اســت –بــه ویــژه بعــد از جنــگ دوم جهانی-
کــه میبینیــم عنصــر محبّــت را بســیار مــورد
تأکیــد قــرار میدهنــد .اگــر یــک مســیحی بیــان
متک ّلمانــه خشــکی داشــته باشــد چنــدان موفّــق
نیســت .ا ّمــا پــاپ (پــدر کلیســای کاتولیــک) کــه
جنبــه عرفانیــاش غلبــه دارد بیشــتر دوام میــآورد و
محبوبیّــت بیشــتری پیــدا میکنــد.
فرانسیســکو را بــا بندیکــت شــانزدهم مقایســه
کنیــد .بندیکــت شــانزدهم کــه قبــل از فرانسیســکو
بــود یــک پــاپ متک ّلــم بــود یعنی ســایر ادیــان غیر
از مســیحیّت را اصـ ً
ا قبــول نداشــت و بــه محبّــت
توجهــی نمیکــرد .ولــی فرانسیســکو
هــم چنــدان ّ
گرایــش عرفانــی دارد ،دســت و پــای زندانیــان را
میشــوید و بــه آنهــا محبّــت میکنــد.
بــه همیــن دلیــل هــم بســیار محبوبیّــت
دارد؛ بــه ویــژه در ایتالیــا محبوبیّــت
فــوق العــا ّدهای پیــدا کــرده اســت .مــن
هــر دو پــاپ را دیــدهام و بــا هــر دو
صحبــت کردهــام .هــر دو در میــدان
ســنت پیتــر ســخنرانی میکننــد و مــردم
پــای صحبتهایشــان جمــع میشــوند.
از جمعیّتــی کــه پــای صحبتهــای آنهــا
جمــع میشــود میــتوان فهمیــد کــه
چقــدر طرفــدار دارنــد .پاپ فرانسیســکو
بــا بندیکــت شــانزدهم قابــل مقایســه
نیســت .پــاپ قبلــی (ژان پــل دوم) هــم بحثهــای
فلســفی-کالمی داشــت و هــم بحثهــای عرفانــی؛
بــه همیــن دلیــل تــا حــدودی توانســت از آثــار
محبّــت اســتفاده کنــد.
مقصــود ایــن اســت کــه اگــر مــا اکنــون بــه
کــرات میشــنویم کــه مســیحیان محبّــت را بــه
ّ
کار میبرنــد ،نبایــد تصــ ّور کنیــم کــه محبّــت از
ابتــدا در گوهــر مســیحیّت وجــود داشــته اســت.
اینهــا بحثهــای تاریخــی اســت ،کمــا اینکــه در
اســام هــم داشــتهایم .زمانــی عرفــا بــر اســاس
محبّــت آثــار بســیاری نوشــتند کــه اساسـ ًا نگاههــا
را تغییــر داد .زمانــی هــم میبینیــم اص ـ ً
ا خبــری
از ایــن بحثهــا نیســت.
ا ّمــا بحث@هــای تاریخــی چطــور اتّفــاق میافتــد
و چــه چیــزی باعــث میشــود گاهــی اوقــات
مســیحیّت را در زیــر چتــر محبّــت تفســیر کننــد

و گاهــی هــم محبّــت اصــ ً
ا هیــچ جایگاهــی در
مســیحیّت نداشــته اســت؟ یــا در اســام چــه
اتّفاقــی میافتــد کــه یکبــاره گروهــی نظیــر
داعــش پیــدا میشــوند و اصــ ً
توجهــی بــه
ا ّ
محبّــت نمیکننــد ،گویــا گوهــر اســام خشــونت
و جنایــت اســت.
ممکــن اســت عــدّ های بگوینــد چــون فقــه بــر
اخــاق غلبــه پیــدا کــرد ایــن اتّفــاق افتــاد .اینهــا
پاســخهای ســطحی اســت .بــرای رســیدن بــه
پاســخ اصلــی بایــد ســراغ روششناســی فهــم متــون
رفــت .البتّــه مــن هرگــز منکــر عوامــل سیاســی،
اجتماعــی و  ...نیســتم .بــه هــر حــال ســلطانی
ماننــد مأمــون عبّاســی چــون گرایشهــای عقالنــی
داشــت ،مباحــث مباحــث معرفتــی و علمــی هــم در
زمــان او رواج یافــت .ا ّمــا کســی ماننــد متــو ّکل کــه
یــک فــرد بیمغــز خشــونتطلب و اهــل
ظاهرگرایــی بــود بــه دنبــال ایــن مباحــث
نمیرفــت .بنابرایــن نقــش حاکمــان و
مهــم اســت.
پادشــاهان بســیار
ّ
تعبیــر فوکــو کــه میگویــد قــدرت
در معرفــت نقــش دارد ،بــه لحــاظ
معرفتشــناختی ســخن درســتی نیســت
ولــی بــه لحــاظ جامعهشناســی معرفــت
ســخن درســتی اســت .اگــر بــه لحــاظ
معرفتشناســی بگوییــم «چــون قــدرت
ایــن را میگویــد پــس صحیــح اســت»،
صحــت
ایــن درســت نیســت .زیــرا مــاک ّ
و ســقم معرفــت ،قــدرت نیســت و اگــر همــه
قدرتمنــدان هــم یــک حــرف را بزننــد کــه بــا منطــق
ســازگار نباشــد ،آن حــرف صحیــح نخواهــد بــود.
ا ّمــا بــه لحــاظ جامعهشــناختی ،قدرتهــا واقعــ ًا
بســیار نقــش دارنــد .یــک قــدرت میتوانــد کاری
کنــد کــه نســل جــوان خوشــفکر ،بیاندیشــد و
تولیــد اندیشــه ،دانــش و صنعــت بکنــد .ا ّمــا قــدرت
سیاســی دیگــری ممکــن اســت اصـ ً
ا مانــع ایــن کار
شــود.
ولــی بــه نظــر مــن در اینجــا اصــل بحــث بــه
روششناســی بــر میگــردد و در واقــع مهمتریــن
عامــل ،عامــل هرمنوتیکــی و روششــناختی اســت.
اینکــه از یــک ســو محبّــت هــم در خــود مفاهیــم
دینــی و هــم در تح ّقــق آنهــا در وجــود انســان
نقــش کلیــدی دارد و از ســوی دیگــر میبینیــم کــه
توجهــی بــه آن نمیشــود ،در واقــع بــه ایــن
هیــچ ّ
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ـواص تــا
دلیــل اســت کــه اکثــر افــراد از علمــا و خـ ّ
غیرمتخصــص معمــوالً در ایــن مســائل نــگاه
عــوام و
ّ
گزینشــی و بلکــه گاهــی اوقــات نــگاه مصداقــی بــه
اســام دارنــد نــه نــگاه جامعنگــر .یعنــی یــک
مفهــوم ،مثــ ً
ا عبــادت را میگیرنــد و بــه مفاهیــم
دیگــر کاری ندارنــد و همــان مفهــوم را هــم فقــط
در نمــاز منصــرف میکننــد .بــه همیــن دلیــل
میبینیــم کــم نیســتند افــرادی کــه نمــاز اول وقــت
میخواننــد ولــی گرانفروشــی هــم میکننــد ،دروغ
هــم میگوینــد.
البتّــه عــدّ های هــم هســتند کــه نمــاز اول وقــت یــا
اصــ ً
ا نمــاز نمیخواننــد و گرانفروشــی میکننــد
یــا از کارشــان میدزدنــد و وظایفشــان را انجــام
ّ
محــل بحــث مــا
نمیدهنــد ،ولــی ایــن افــراد
ّ
نیســتند .ولــی ایــن افــراد محــل بحــث مــا نیســتند.
محـ ّ
ـل بحــث مــا کســانی هســتند کــه نمــاز اول وقت
میخواننــد و گرانفروشــی میکننــد و وظایفشــان
را انجــام نمیدهنــد .فقــط مغازهدارانــی کــه زیــاد
میگیرنــد و کــم میفروشــند مصــداق « َويْ ٌ
ــل
فيــن» 6نیســتند ،مع ّلمــی هــم کــه بــدون
ل ِ ْل ُم َط ِّف
َ
مطالعــه ســر کالس حاضــر میشــود و حرفهــای
 10ســال پیــش خــود را تکــرار میکنــد .ا ّمــا یــک
عــدّ ه ایــن آیــه را کــه یــک مفهــوم دینــی اســت
فقــط در مصــداق مغازهــداری کــه کمفروشــی
میکنــد خالصــه میکننــد و ایــن خطــای روشــی
اســت.
کمفروشــی مغــازهداران فقــط یــک مصــداق مطففیــن
اســت و مــا نبایــد ایــن مفهــوم را در یــک مصــداق
ـاص منحصــر کنیــم ،بایــد ّ
کل مفهــوم را در نظــر
خـ ّ
بگیریــم .همچنیــن وقتــی میخواهیــم مفهــوم
مطففیــن را معنــا کنیــم بایــد بــا ســایر مفاهیــم دینــی
بســنجیم چــون مفاهیــم بــا هــم مرتبطانــد .بــه
تعبیــر دیگــر اســام یــک دیســیپلین یــا نظــام اســت
–البتّــه مــن معتقــدم کــه همــه ادیــان اینگونهانــد -و
مفاهیــم آن بــه گونـ های بــا هــم مرتبطانــد کــه یــک
نظــام معرفتــی ایجــاد میکننــد.
پاســخ مــن بــه پرســش شــما یــک پاســخ پختــه
نیســت بلکــه یــک پاســخ خــام اســت و نیــاز بــه
کار پژوهشــی دارد .بــه نظــرم فهــم گزینشگرانــه از
مفاهیــم دینــی باعــث شــده اســت کــه مــا شــناخت
صحیحــی از اســام نداشــته باشــیم .هــر چقــدر
شــناخت مــا جامعنگرانــه باشــد ارتبــاط مفاهیــم بــا
هــم و ســتون و ریشــههای مفاهیــم را بهتــر درک

میکنیــم .تنهــا بــا جامعنگــری اســت کــه میتــوان
فهمیــد کــدام مفاهیــم ســقف ،کــدام ســتون و کــدام
ریشــه اســت و ارتبــاط آنهــا بهتــر درک میشــود.
ایــن بــه لحــاظ معرفتشــناختی اســت .بــه لحــاظ
اجتماعی-سیاســی هــم عــرض کــردم کــه یــک عــدّ ه
وقتــی قــدرت را بــه دســت میگیرنــد کــه اهدافــی
دارنــد .قــدرت بــر جامعهشناســی معرفــت تأثیــر
خاصــی
میگــذارد و جامعــه بــه ســمت و ســوی ّ
گرایــش پیــدا میکنــد.
مــن معتقــدم اکثــر کســانی کــه درباره اســام ســخن
گفتهانــد چــه عالمــان ســنّتی و چــه روشــنفکران
عمدتــ ًا گرفتــار شــناخت گزینشگرانــه از اســام
هســتند .اگــر بــا آثــار زندهیــاد مرحــوم دکتــر
شــریعتی –خدایــاش رحمــت کنــد -آشــنایی
داشــته باشــید میدانیــد کــه انصافــ ًا در زمــان
خــودش تالشهــای بســیاری انجــام داد .عمــده
هــم و غ ّمــاش ایــن بــود کــه ســاحت انقالبــی و
ّ
اجتماعــی اســام را نشــان دهــد .بــه همیــن دلیــل در
توضیــح مهدویّــت هــم انتظــار را مذهــب اعتــراض
میدانســت .وقتــی ابــوذر را بــا ابنســینا مقایســه
میکنــد بــه نقــد بوعلــی میپــردازد و از عظمــت
ابــوذر ســخن میگویــد و میگویــد اســام مــا
اســام بــوذری اســت نــه اســام بوعلــی؛ اســام مــا
اســام ایدئولوژیــک اســت نــه فرهنگــی.
حقیــر چنــد ســال پیــش کتابــی بــا عنــوان
آسیبشناســی دینپژوهــی معاصــر نوشــتم ،در
آن کتــاب حــدود  300صفحــه دربــاره مرحــوم
شــریعتی نکتــه نوشــتهام .ایشــان نــگاه گزینشــگرانه
دارد و پیامبــر و امــام حســین ـ ســام اهلل علیهمــا
معرفــی
ـ را شــخصیّتهای انقالبــی تمامعیــار ّ
میکنــد .در مــورد بعضــی از ائ ّمــه کــه در زنــدان
هســتند حرفــی بــرای گفتــن نــدارد ولــی همــه را
انقالبــی میدانــد .ایــن اشــکال وارد اســت کــه اگــر
همــه ائ ّمــه انقالبــی بودنــد چــرا آنهــا کــه در زنــدان
بودنــد قیــام نکردنــد؟ ایــن نــگاه گزینشــگرانه
آســیب میزنــد .علمــای ســنّتی نیــز همینگونــه
هســتند .مثــ ً
ا تمرکــز اســام را در فقــه میداننــد
توجــه میکننــد .بعضــی
و بــه ابعــاد دیگــر کمتــر ّ
متعصــب تــا مباحــث عرفانــی
از ایــن ســنّتیهای
ّ
مطــرح میشــود میگوینــد در دیــن انحــراف
ایجــاد شــد .ایــن تکبعــدی و تکســاحتی دیــدن
همــان نــگاه گزینشگرانــه اســت.
پرســش :مــن انتظــار داشــتم شــما در تحلیلتــان

غیــر از شــرایط تاریخــی و اجتماعــی ،بــه نقــش
نهــاد حــوزه در زمــان معاصــر اشــاره کنیــد .بــه
توجــه بــه
نظــر مــن دکتــر شــریعتی در دهــه  50بــا ّ
اوج گرایــش جوانــان بــه ماتریالیســم و مارکسیســم،
بهتریــن کار را انجــام داد و چارهــای جــز آن
نداشــت .یعنــی آن نحــوه گزینــش اســام چیــزی
بــود کــه در آن دوره جــواب میــداد .حــال آنکــه اگــر
دکتــر شــریعتی در ایــن زمــان بــود شــاید جریــان
دیگــری را شــکل میــداد .ضمــن اینکــه بــه رغــم
آنهمــه تأثیــری کــه ّ
تفکــر شــریعتی بــر انقــاب
داشــت ،همیــن چنــد روز پیــش همایــش ایشــان
را لغــو شــد و حســینه ارشــاد کــه بــه نــام ایشــان
اســت اجــازه برگــزاری آن را نــداد.
ا ّمــا مــن میخواهــم بگویــم آسیبشناســی اســام
فقــط بــه مفهــوم محبّــت محــدود نمیشــود.
اعــم از الهــی و غیرالهــی را
اگــر مــا همــه ادیــان
ّ
بررســی کنیــم میبینیــم کــه اکســیر همــه آنهــا
محبّــت اســت و همــه بــه محبّــت اشــاره کردهانــد،
ولــی قرائــت نشــده اســت .در مــورد مفهــوم کار
نیــز همینطــور اســت .کلمــه پروتســت بــه معنــای
اعتــراض اســت .وبــر کتابــی دارد بــه نــام اخــاق
پروتســتان و روح ســرمایهداری؛ او در ایــن کتــاب ضمن
بررســی جریــان ســرمایهداری مینویســد جریــان
ســرمایهداری بــر ایــن اســاس شــکل گرفــت کــه
پروتســتانها معتقــد بودنــد رســتگاری بــا کار بــه
دســت میآیــد و ایجــاد کار جریانــی بــه نــام پســانداز
را ایجــاد کــرد و بعــد باعــث اقتصــاد شــد .در ادامــه
توضیــح میدهــد کــه روح ســرمایهداری چگونــه بــا
یــک مفهــوم دینــی بــه نــام رســتگاری در کار بــه
دســت میآیــد.
مــن میخواهــم بگویــم مــا کــه اینهمــه میگوییــم
حضــرت علــی ـ ســام اهلل علیــه ـ همــواره روی
زمیــن کار میکــرد ،چــرا امــروز مفهــوم کار بــا حــوزه
علمیّــه مــا هیــچ قرابتــی نــدارد .در چارچــوب
حــوزه اصــ ً
ا مفهــوم کار را نمیبینیــم .کســانی
کــه در حــوزه تحصیــل میکننــد فقــط بــه دیــن
میپردازنــد ولــی علمــای فقــه ایــن دوره اصــ ً
ا
بــه مســأله مــن پاســخ نمیدهــد .مگــر حضــرت
علــی ـ ســام اهلل علیــه ـ نفرمودهانــد بایــد فقــه
را متناســب بــا زمــان تفســیر کنیــد ،بــا اینکــه در
اســام اینهمــه بــر مفهــوم کار تأکیــد شــده اســت
چــرا حــوزه بــا کار هیــچ غرابتــی نــدارد .در مــورد
محبّــت هــم همینطــور اســت .در مــورد بســیاری

دیگــر از مفاهیــم دیــن هــم ایــن مســأله وجــود دارد.
شــما در مــورد روشــنفکر دینــی ،دکتــر شــریعتی
را مثــال زدیــد ا ّمــا بــه کمکاریهــای حــوزه اص ـ ً
ا
اشــاره نکردیــد.
ـواص سـنّتی هــم اشــاره کــردن و
اســتاد :مــن بــه خـ ّ
منظــورم بســیاری از روحانیــون بــود .فرمایــش شــما
چنــد بخــش دارد .طــرح مســأله بســیار ســاده اســت،
ا ّمــا پاســخ دادن بســیار دشــوار اســت و دقّــت الزم را
میخواهــد کــه تــک تــک مســائل بحــث شــود.
در مــورد مرحــوم شــریعتی مــن در کتابــام بــه
طــور کامــل توضیــح دادهــام .تحلیــل مــن از
شــریعتی بــا دیگرانــی کــه در مــورد او اظهــار نظــر
–اعــم از اینکــه تعریــف کــرده یــا ر ّد
کردهانــد
ّ
کــرده باشــند -بســیار متفــاوت اســت .بــه نظــر مــن
موافقــان و مخالفــان شــریعتی حــقّ او را بــه درســتی
ادا نکردهانــد و نتوانســتهاند او را بــه درســتی
مؤسســه نشــر آثــار شــریعتی
معرفــی کننــد .حتّــی ّ
ّ
هنــوز نتوانســته اســت یــک منظومــه فکــر بــرای او
طراحــی کنــد.
ّ
بنــد بــر ایــن بــاورم کــه در کتــابام تــاش
معرفــی کنــم و
کــردهام ابتــدا منظومــه فکــری او را ّ
بعــد دربــاره او صحبــت کنــم .توضیــح دادهام کــه
شــریعتی در مقطعــی قــرار گرفتــه اســت کــه نســل
جــوان مســلمان مــا بــه ســمت مارکسیســم گرایــش
غــم او بــر آن اســت کــه
هــم و ّ
پیــدا کردهانــد ،و ّ
جوانــان را از گرایــش مارکسیســتی و کمونیســتی
نجــات دهــد .مــن یکبــار در منــزل شــریعتی -کــه
االن بــه مــوزه تبدیــل شــده اســت و در آن معمــوالً
نشســتهایی بــا حضــور عالقهمنــدان شــریعتی
برگــزار میشــود -ایــن بحــث را مطــرح کــردم.
بحــث مــن بیشــتر ناظــر بــه کتــاب حســین وارث آدم
اســت.
امــروز هــم مــا بــا چالشهایــی مواجــه هســتیم.
مــن در کانــال اجتماعیــام ســعی میکنــم ناظــر بــه
آســیبهای اجتماعــی متنهایــی بنویســم .قطعـ ًا هــر
شــخصیّت علمــی ،هــر روشــنفکر و هــر دغدغهمنــد
جامعــه حتم ـ ًا بایــد دردهــای زمانــاش را بــه زبــان
زمــاناش بنویســد .مــا از ایــن جهــت بــر شــریعتی
خــرده نمیگیریــم چــون اگــر بگیریــم بایــد بــر
خودمــان هــم خــرده بگیریــم .اصـ ً
ا گلــه اینجاســت
کــه چــرا بعضــی بــه مســائل زمــان نمیپردازنــد .چرا
بعضــی در قــرن بیســت و یکــم زندگــی میکننــد
ولــی بــه گونــهای حــرف میزننــد و مینویســند
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کــه گویــا در قــرن چهــارم هجــری
هســتند .وقتــی در عصــر خودمــان بــه
مســائل و مقتضیّــات زمــان میپردازیــم
نبایــد ایــن مقتضیّــات را گزینشگرانــه بحــث
کنیــم بلکــه بایــد آن جــزء را در بســتر ّ
کل ببینیم.
فرمودیــد کــه روش اجتهــادی حــوزه کــه بــا آن
بــه مســائل فقهــی میپــردازد پویــا نیســت .اجــازه
بدهیــد االن وارد ایــن بحــث نشــوم چــون اختــاف
جــدّ ی پیــدا میکنیــم .روش اجتهــادی بحــث
مه ّمــی اســت و مــن هــم نقدهایــی بــه آن دارم .مــن
هیچوقــت مباحثــات حوزویــام را تعطیــل نکــردهام.
بعضــی از همــکاران مــا وقتــی بــه دانشــگاه میآینــد
بــه طــور کامــل از حــوزه منســلخ میشــوند و فقــط
کارهــای دانشــگاهی انجــام میدهنــد .مــن معتقــدم
کار دانشــگاهی و کار حــوزوی هــر کــدام امتیــازات و
معایبــی دارد و ترکیــب ایــن دو دیــد انســان را بازتــر
میکنــد.
قبــول دارم کــه نقدهایــی بــر روش اجتهــادی حــوزه
وجــود دارد .مطلبــی را هــم در ایــن مــورد در
فضــای مجــازی مطــرح کــردم و موافقــان و مخالفــان
بســیاری داشــت .مطلــب دربــاره بانــکداری بــود.
مــن بانکــداری کنونــی را قبــول نــدارم و معتقــدم کــه
اگــر مشــکل ربــوی بــودن آن را هــم حـ ّ
ـل کنیــم ایــن
بانـکداری بــه لحــاظ رشــد اقتصــادی آســیب میزنــد.
مقصــران
آنجــا نقــدی بــر فقهــا وارد کــردم و گفتــن ّ
ایــن قضیــه دو گروهانــد :فقهــا و اقتصاددانــان.
اقتصاددانــان میگوینــد بانــک پدیــده جدیــدی
اســت و ربطــی بــه ربــا نــدارد ،بنابرایــن هــر طــور
خواســتید عمــل کنیــد .توصیــه مــن بــه آنــان ایــن
بــود کــه هــر طــور میخواهیــد عمــل کنیــد ولــی
حدّ اقـ ّ
ـل بــه روش آمریکایــی و اروپایــی عمــل کنیــد.
آیــا ایــن بانــک کــه یــک پدیــده عربــی اســت در
کشــورهای غربــی هــم اینگونــه عمــل میکنــد کــه
مــا عمــل میکنیــم؟
خطــابام بــه فقهــا ایــن بــود کــه چــرا فقــه را در
خدمــت اقتصــاد ســرمایهداری میگیریــد .مــن
مخالــف مارکسیســم و سوسیالیســم هســتم ا ّمــا منتقــد
ســرمایهداری هــم هســتم .فقهــا فقــه اســامی را
بــا حیلههــای شــرعی در خدمــت توجیــه بانــک
معیــوب میگیرنــد .اشــکال مــن بــه روشــی
بــود کــه آنــان در فقــه اســتفاده میکننــد .ا ّمــا
وقتــی فقــه موجــود و روش مــود فقــه را نقــد
میکنیــم بــا نقــد بعضیهــا کــه میگوینــد

مــا بــه ایــن فقــه نیــاز نداریــم و حقــوق
بشــر بــرای مــا کفایــت میکنــد یکــی
نیســت .نقــد آنهــا بــه معنــای نفــی صــورت
مســأله اســت.
حقیــر کاری بــا عنــوان روش اجتهــادی انجــام
دادهــام و در آن توضیــح دادهام کــه اجتهــادی کــه
در فقــه وجــود دارد تــا کجــا پیــش آمــده اســت .از
آن بــه اجتهــاد قســم اول تعبیــر کــردهام و گفتـهام کــه
بــه اجتهــاد از قســم دوم ،ســوم و چهــارم هــم نیــاز
داریــم .آنجــا عــرض کــردهام کــه قســم دوم اجتهــاد
را شــهید صــدر بیــان کــرده اســت ولــی کســی بــه
توجــه نکــرد .اجتهــاد قســم ســوم و چهــارم را
آن ّ
هــم طبــق نظــر خودمــان افزودیــم .پــس آســیب را
قبــول دارم ولــی معتقــدم کــه بایــد بحــث علمــی و
آکادمیــک انجــام دهیــم.
مــن اگــر گاهــی نوشــتههای ناقابــل خــودم را ذکــر
میکنــم حمــل بــر خودســتایی نشــود ،صرف ـ ًا بــرای
ا ّطــاع کســانی اســت کــه ّ
مطلــع نیســتند .حــدود 10
ســال پیــش کتابــی بــا عنــوان جریانشناســی فکــری
ایـران معاصــر نوشــتم .جریــان سـنّتی را بررســی کــردم
و جریــان روحانیّــت را هــم ذیــل آن توضیــح دادم
و نقدهایــی بــه جریــان ســنّتی یــا روحانیّــت وارد
کــردم .حتّــی از مراجــع هــم نــام بــردم و گفتــم ایــن
دســته از مراجــع ایــن روش را دارنــد و روش آنهــا
ایــن آســیب را دارد .بعضــی از آنــان اســاتید خــودم
بــوده و هســتند .نقــد کــردم ولــی بــا احتــرام و بــدون
توهیــن.
اگــر شــما نقدهــای مــن را ببینیــد شــاید بگوییــد هیچ
روش ـنفکری حــوزه را اینگونــه نقــد نکــرده اســت.
البتّــه شــهید مط ّهــری هــم نقدهایــی وارد کــرده اســت
ولــی نــه بــه ایــن شــکل .وظیفــه ایجــاب میکنــد کــه
وقتــی آســیبهایی را مشــاهده میکنیــم بــا رعایــت
اخــاق و منطــق بگوییــم مســأله ایــن اســت ،ایــن
اشــکال وجــود دارد و راهــکار آن هــم ایــن اســت.
فرقــی نمیکنــد کــه جریــان روشــنفکری باشــد یــا
روحانیّــت یــا غیــر از ایــن دو؛ ایــن وظیفــه نخبــگان،
ـن و اهــل علــم اســت و اگــر ایــن کار صورت
اهــل فـ ّ
بگیــرد جهتدهــی مســیر بهتــر خواهــد شــد.
در مــورد کار هــم اگــر مقصودتــان ایــن اســت
کــه فقهــای مــا در مــورد کار بحــث جــدّ ی
نداشــتهاند بایــد بگویــم در مــورد مصادیــق
کار کتــاب زیــادی نوشــته شــده اســت.
ولــی ناظــر بــه وضعیّــت کنونــی کار بــاز

هــم بــه ایــن بحــث بــر میگــردد کــه در دنیــای
مــدرن مســائل مســتحدثه اتّفــاق افتــاده اســت و نیــاز
بــه بحثهــای فقهــی و حقوقــی عمیــق دارد .ا ّمــا
اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه علمــای حــوزه وارد
کار کشــاورزی و اقتصــادی شــوند مــن دو نکتــه در
ایــن مــورد عــرض میکنــم:
 -1هــر یــک از ایــن آقایــان وقتی وارد کار کشــاورزی
میشــوند در جامعــه برچســب ســرمایهداری بــه آنهــا
زده میشــود .هســتند علمایــی کــه بــرای درآمــد
اقتصــادی زمیــن کشــاورزی تهیّــه میکننــد و بعضــی
خودشــان هــم روی زمیــن کار میکننــد .مث ـ ً
ا آقــای
حســنی امــام جمعــه ارومیــه ،معیشـتاش را از طریــق
کار کشــاورزی تأمیــن میکــرد ولــی وقتــی وارد
ارومیــه میشــدید و از مــردم میپرســیدید بــا انتقــاد
میگفتنــد زمیــن کشــاورزی دارد و کار اقتصــادی
میکنــد.
 -2اگــر بخواهیــم ایــن اشــکال را تعمیــم دهیــم بایــد
بگوییــم کــه چــرا اســاتید دانشــگاه فقــط تدریــس و
پژوهــش دارنــد .اعضــای هیــأت علمــی هــم بایــد
وارد ف ّعالیّــت اقتصــادی شــوند .پاســخ مشــترک مــن
بــه ایــن مســأله ایــن اســت کــه زمــان کنونــی بــا
عصــر امیرالمؤمنیــن ـ ســام اهلل علیــه ـ تفــاوت دارد،
کمــا اینکــه زمــان امــام صــادق ـ ســام اهلل علیــه
ـ نیــز بــا زمــان امیرالمؤمنیــن ـ ســام اهلل علیــه ـ
تفــاوت داشــت .امــروزه بحثهــای علمــی و دینــی
آنقــدر پیچیــده شــده اســت کــه اگــر یــک نفــر تمــام
عمــر خــود را صــرف کار علمــی و دینــی کنــد شــاید
 10مســأله را هــم نتوانــد حـ ّ
ـل کنــد .چــه در حــوزه
دینشناســی و چــه در حــوزه علــوم دیگــر.
مثـ ً
ا فیزیــک ،زمانــی فقــط یــک گــروه داشــت ،ا ّمــا
اکنــون یــک دانشــگاه فیزیــک شــامل فیزیــک نظــری،
فیزیــک اختــر ،فیزیــک کاربــردی و  ...اســت و هــر
یــک از اینهــا هــم شــاخههای خــود را دارد .اگــر یــک
مح ّقــق فیزیــک عمــر خــود را صــرف کار پژوهشــی
ّ
حــل کنــد و نیــاز
کنــد نمیتوانــد مســائل خــود را
بــه کار گروهــی دارد .دینشناســی و دینپژوهــی هــم
همینطــور اســت.
ایــن مســأله در غــرب نیــز بــه همیــن شــکل اســت.
ســال گذشــته بــه دانشــگاه وینــو در ویــن رفتــه
بــودم .در دانشــکده علــوم انســانی ایــن دانشــگاه
یــک کرســی اسالمشناســی وجــود داشــت و
چنــد نفــر از اعضــای هیــأت علمــی در حــوزه
اسالمشناســی کار میکردنــد .مــن ســه روز آنجــا

بــودم و جلســات چنــد ســاعته بــا آنهــا داشــتم .آنهــا
غالب ـ ًا زبــان عربــی را میآموزنــد .یــک نفــر از آنهــا
بــرای اینکــه بتوانــد اســام را بفهمــد زبــان فارســی
هــم آموختــه بــود .چــون معتقــد بــود عمــده کتــب
در حــوزه اسالمشناســی بعــد از انقــاب و بــه زبــان
فارســی نوشــته شــده اســت ،مثـ ً
ا کتابهــای شــهید
مط ّهــری و دکتــر شــریعتی .البتّــه بعضــی از آنهــا هــم
فارســی و عربــی بلــد نبودنــد و روی متــون انگلیســی
کار میکردنــد.
بعــد از چنــد جلســه آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند که
کرســی اسالمشناســی بیمعناســت .چــون اســام
دارای فــرق ،فقــه ،کالم ،عرفــان –نظــری ،عملــی
و ادبــی -اســت .حتّــی شیعهشناســی هــم غلــط
اســت ،مــا بایــد بگوییــم کرســی حافظشناســی،
مولویشناســی و . ...
مقصــود ایــن اســت کــه گاهــی اوقــات بایــد یــک
عمــر در مــورد یــک فــرد تحقیــق کــرد .خــود مــا
هــم مح ّققانــی داریــم کــه فقــط و فقــط در مــورد
هایدگــر کار میکننــدّ ،
کل عمــر پژوهشــی و
هیــأت علمــی  30سالهشــان و بعــد از آن هــم دوره
بازنشستگیشــان را روی ایــن کار میگذارنــد و بــاز
هــم معلــوم نیســت بتواننــد  3-2جلــد کتــاب منتشــر
شــده از هایدگــر را کامــل کار کننــد.
کارهــای علمــی و فکــری واقعــ ًا بســیار پیچیــده و
گســترده شــده اســت و اص ـ ً
ا امــکان نــدارد کســی
بگویــد کــه مــن در کنــار کار علمــی ،کار اقتصــادی
–اعــم
هــم میکنــم .بــه نظــر مــن وظیفــه دولــت
ّ
از ق ّوهــی مجریّــه و مراجــع تقلیــد -ایــن اســت کــه
گروهــی از علمــای حــوزه را بــه لحــاظ اقتصــادی
تأمیــن کننــد تــا آنهــا دغدغــه دیگــری بــه جــز کار
پژوهشــی نداشــته باشــند و بتواننــد یــک مســأله
ّ
حــل کننــد .اگــر میخواهیــم یکــی از مســائل
را
ّ
حــل کنیــم جــز از طریــق تمرکــز و
مملکــت را
تمحــص در کار عملــی ممکــن نیســت ،چــه در
ّ
حــوزه باشــد و چــه در دانشــگاه.
پینوشتها
 .3غافر (.60 ،)40
 . .4نازعات (.24 ،)79
 . .5فاطر (.28 ،)35
 . .6مطففین (.1 ،)83
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اعــوذ بــاهلل مــن ّ
الرحمن
الرجیــم بســم اهلل ّ
الشــیطان ّ
رب العالمیــن و ص ّلــی اهلل علــی
الرحیــم الحمــدهلل ّ
ّ
رســول اهلل و آلــه ّ
الطاهریــن
الهــی لــم یکــن لــی حــول فأنتقــل بــه عــن
معصیتــک االّ فــی وقــت أیقظتنــی ل َمح َّبتــک
توفیقــی شــد در نشســت نخســت دربــاره جایــگاه
محبّــت در فلســفه ،عرفــان و ســخنان پیشــوایان
اســام ســخن گفتیــم .معلــوم شــد کــه «هــل
ـب» .بدتریــن مردمــان پیامبــر اکــرم
الدّ یــن االّ الحـ ّ
کســانی هســتند کــه بــا مــردم عــداوت و دشــمنی
میورزنــد« :إنّ
ــاس
شــر النّــاس َمــن یُبغِــض النّ َ
ّ

و یُبغِضونــه» .هــم کســانی کــه بــا مــردم دشــمنی
میکننــد و هــم آنهایــی کــه مــردم بــا آنهــا
دشــمناند از بدتریــن انســانها هســتند .بــه ایــن
ترتیــب مشــخّ ص میشــود کــه محبّــت و عشــق
جایــگاه مه ّمــی دارد.
امــروز میخواهیــم بــه معناشناســی محبّــت
بپردازیــم .ســپس در مــورد متع َّلــق معرفــت در
آیــات و روایــات -کــه محبّــت نســبت بــه مــردم
و محبّــت نســبت بــه خداونــد اســت -بحــث
خواهیــم کــرد.

معناشناسی محبّت
واژههــای متعــدّ دی در معنــای محبّــت ذکــر شــده
اســت .از جملــه عشــق ،شــوق ،عالقــه و  ....البتّــه
در عربــی واژههــای بیشــتری بــه کار رفتــه اســت
کــه در احادیــث بــه آنهــا برخــورد خواهیــم کــرد.
محبّــت و عشــق چیســت؟ محبّــت و عشــق از
کیفیّــات نفســانی هســتند .ابتــدا عــرض کنــم
کــه حقیقــت کیفیّــات نفســانی را بــه درســتی
نمیتوانیــم تعریــف و تبییــن کنیــم ا ّمــا نســبت بــه
آنهــا علــم حضــوری داریــم .اگــر از مــا بخواهنــد
گرســنگی ،تشــنگی ،عشــق ،محبّــت ،کینــه،
عــداوت ،حســادت و  ...را تعریــف کنیــم ،بســیار
ســخت اســت و نمیتوانیــم ا ّمــا همــه مــا ایــن
حقایــق را بــا علــم حضــوری درک میکنیــم .اگــر
فرزندمــان بگویــد گرســنهام احســاس و منظــور او
را درک میکنیــم .اگــر کســی بگویــد تشــنهام و
آب بخواهــد مقصــود او را میفهمیــم ولــو نتوانیــم
مفهــوم آن را بیــان کنیــم .اساس ـ ًا کیفیّــات نفســانی
اینگونــه هســتند.
یکــی از کیفیّــات نفســانی مــا انســانها علــم
و معرفــت 1اســت .تعاریــف متعــدّ دی بــرای آن
گفتــه شــده اســت .فالســفه نظیــر بوعلــی ســینا،
ســهروردی ،م ّ
الصــدرا و  ...متک ّلمــان منتقــد فلســفه
نظیــر فخــر رازی ،غ ّزالــی و  ...دربــاره علــم ســخن
گفتهانــد .بعضــی تعاریــف ،همدیگــر را نقــد و
بعضــی همدیگــر را نقــض و نفــی میکننــد.
ا ّمــا همــه درکــی از علــم داریــم و میدانیــم کــه
علــم چیســت .از جهــل نیــز کــه مقابــل علــم
اســت درکــی داریــم .اصــوالً کیفیّــات نفســانی
اینگونهانــد و بــا اینکــه همــه کیفیّــات نفســانی را
بــا علــم حضــوری مییابنــد تــوان ارائــه تعریــف
حصولــی بــرای آنهــا را ندارنــد.
محبّــت یــک کیــف نفســانی اســت بــا دو ویژگــی:
کشــش و لـ ّ
ـذت .انســانی کــه محبّتــی نســبت بــه
محبــوباش داشــته باشــد وقتــی یــاد او میکنــد
یــا او را میبینــد ّ
لــذت میبــرد و جذبــهای پیــدا
میکنــد .در مقابــل محبّــت ،عــداوت و دشــمنی
(کینهتــوزی) اســت .عــداوت و دشــمنی هــم از
کیفیّــات نفســانی اســت همــراه بــا دو ویژگــی:
طــرد و تلخــی .وقتــی شــخص نســبت بــه کســی

یــا چیــزی عــداوت داشــته باشــد بــه محــض
اینکــه متع َّلــق عــداوت را تصــ ّور کنــد یــا ببینــد،
هــم احســاس طــرد دارد و میخواهــد از او دور
شــود و هــم احســاس تلخــی دارد .اگــر تص ـ ّوری
از عــداوت داشــته باشــیم شــاید بتوانیــم محبّــت را
بهتــر تصـ ّور کنیــم چــرا کــه گفتــه شــده اســت کــه
ُعــرف االشــیا َء باضدادهــا (بأغیارهــا)».
«ت َ
محبّــت و عشــق جــزو مؤلّفههــای جامعــه مطلــوب
اســت .جامعــه مطلــوب جامعــهای اســت کــه در
آن مشــکالت فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی بــه
حدّ ّ
اقــل رســیده باشــد یــا اصــ ً
ا وجــود نداشــته
باشــد .اینکــه در جامعــه هیــچ مشــکل فــردی،
خانوادگــی و اجتماعــی وجــود نداشــته باشــد
فرضــی اســت کــه تقریب ـ ًا امــکان وقوعــی نــدارد
–منظــورم وقــوع جامعهشــناختی اســت نــه وقــوع
فلســفی -ولــی میتوانیــم بگوییــم جامعــه مطلــوب
جامعــهای اســت کــه در آن مشــکالت فــردی،
خانوادگــی و اجتماعــی کمتــر باشــد.
هــر انــدازه در جامعــه عشــق و محبّــت بیشــتری
باشــد ،مــردم نســبت بــه هــم جذبــه داشــته باشــند
و از ارتبــاط بــا هــم ّ
لــذت ببرنــد ،همدیگــر را
بخواهنــد و نســبت بــه هــم کشــش داشــته باشــند،
چنیــن مردمــی اصــوالً بــه همدیگــر آســیب
نمیرســانند بلکــه کمــک میکننــد تــا بعضــی
از مشــکالت هــم را حـ ّ
ـل و رفــع کننــد .همدیگــر
را اجــزاء یــک پیکــر میداننــد و اگــر عضــوی از
جامعــه بــه درد آیــد ســایر اعضا هــم احســاس درد
میکننــد .بنابرایــن عشــق و محبّــت قطع ـ ًا یکــی از
مؤلّفههــای جامعــه مطلــوب اســت .عــداوت و
دشــمنی عکــس عشــق و محبّــت ،منشــأ تلخیهــا،
آســیبها و حتــی بحرانهــای فــردی ،خانوادگــی
و اجتماعــی اســت.
مطالبــی کــه گفتــه شــد مقدّ مــه ایــن نکتــه بــود
کــه عشــق و محبّــت مراتــب یــک حقیقتانــد.
ابتداییتریــن کشــش و ّ
لــذت ،عالقــه اســت کــه
اگــر در جامعــه باشــد قطعـ ًا آســیبهای اجتماعــی
کــم میشــود و بــه جامعــه مطلــوب نزدیــک
میشــویم .اگــر ایــن عالقــه شــدیدتر شــد بــه
محبّــت تبدیــل میشــود و اگــر بــاز هــم شــدّ ت
یافــت عشــق ایجــاد میشــود .در واقــع عالقــه،
محبّــت و عشــق مراتــب یــک حقیقتانــد .بــه
تعبیــر م ّ
الصــدرا ایــن کیــف نفســانی یــک وجــود
تشــکیکی و ذومراتــب اســت .ماننــد نــور کــه یــک
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متوســط و
حقیقــت اســت ولــی گاهــی کــم ،گاهــی ّ
گاهــی زیــاد میشــود ،گاهــی آنقــدر زیــاد اســت
کــه نمیتــوان بــه آن نــگاه کــرد.
کلمــه عشــق از گیــاه عشــقه گرفتــه شــده اســت.
عشــقه گیاهــی اســت کــه وقتــی دور درخــت
میپیچــد یــا بــه دیــوار میچســبد تنهــا راه جــدا
کــردن آن ،قطــع کــردن آن اســت؛ یعنــی بایــد آن
را از بیــن بــرد تــا از متع َّل ـقاش جــدا شــود .البتّــه
گاهــی در ادبیــات و اشــعاری کــه موضــوع آنهــا
عالقههــای مجــازی اســت نیــز تعبیــر عشــق بــه
کار میــرود ولــی بســیاری مــوارد عشــقهایی
اســت کــه از پــی رنگــی بــود و عاقبــت آنهــا
ننگــی بــود .لحظـهای هســت و بعــد نیســت .اصـ ً
ا
عشــق نیســت ،از ســنخ عالقههــای مجــازی و
کاذب اســت ،چــون زوالپذیــر اســت .در حالــی
کــه عشــق ثبــات و پایــداری دارد و اگــر عاشــق از
معشــوق جــدا شــود از بیــن مــیرود.
البتّــه در عرفــان گفتــه میشــود کــه عشــق ســه
گونــه اســت :کاذب ،مجــازی و حقیقــی .عشــق
کاذب (دروغیــن) همــان عشــقی اســت کــه از پــی
رنگــی بــود .در واقــع عشــق نیســت ،یــک عالقــه
حیوانــی و جســمانی اســت .عشــق مجــازی واقعـ ًا
عشــق اســت چــون عاشــق نمیتوانــد از معشــوقاش
جــدا شــود .مجــاز بــه معنــای عــدول کــردن اســت
و بــه همیــن دلیــل گفتــه میشــود «المجــا ُز قنطــرۀ
للحقیقــه» مجــاز ،پــل رســیدن بــه حقیقــت اســت.
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عشــق حقیقــی یکــی بیشــتر نیســت و آن عشــق
بــه خــدا اســت .ممکــن اســت انســان عش ـقهایی
داشــته باشــد کــه متع َّلــق آنهــا غیــر خــدا باشــد ا ّمــا
ایــن عشـقها پلــی اســت بــرای رســیدن بــه خــدا.
داســتان پادشــاه و کنیــزک کــه در دفتــر اول مثنــوی
آمــده اســت بــه همیــن مســأله اشــاره میکنــد.
وقتــی پادشــاه عاشــق کنیــزک شــد ،کنیــزک بیمــار
متخصــص تــاش کردند
شــد و هــر چــه پزشــکان
ّ
نــه تنهــا درمــان نشــد بلکــه وضـعاش بدتــر شــد.
توســل
وقتــی پادشــاه عاشــق خــدا شــد و بــه خــدا ّ
پیــدا کــرد آنقــدر جذبــه برایــاش حاصــل شــد کــه
کنیــزک را فرامــوش کــرد.
عشــق مجــازی حــال اســت نــه حــرام ،مشــروع

اســت نــه نامشــروع ،ســالم اســت نه فاســد .عشــق
فاســد همــان عشــق کاذب اســت کــه در واقــع
عشــق نیســت .انســان میتوانــد از عشــق ســالم
و مشــروع بــه عشــق حقیقــی برســد .عشــق بــه
خــدا ســاده اســت و همــه مــا فطرتـ ًا حــدّ ی از آن
را داریــم .البتّــه آنچــه بالفطــره در مــا تعبیــه شــده
اســت نازلتریــن مرتبــه ایــن عشــق اســت .ا ّمــا
عشــق عظیــم الهــی بــه خداونــد نیازمنــد ســلوک
اســت و بــدون ســلوک تح ّققپذیــر نیســت.
پرســش :چــرا در قــرآن بــه جــای عشــق از
محبّــت اســتفاده شــده و واژه عشــق اصـ ً
ا بــه کار
نرفتــه اســت؟
اســتاد :بلــه ،واژه عشــق در قــرآن بــه کار نرفتــه
اســت .یکــی از دالیــل اینکــه برخــی واژههــا در
قــرآن بــه کار نرفتــه ایــن اســت کــه خداونــد بــا
زبــان عربــی مبیــن آن زمــان صحبــت میکنــد و
چــون ایــن واژههــا در عصــر نــزول مطــرح نبــوده
و رواج نداشــته در قــرآن هــم بــه کار نرفتــه اســت.
مث ـ ً
ا واژه حــوار بــه معنــای گفتوگــو در قــرآن
بــه کار نرفتــه اســت چــون واژهــای اســت کــه در
زمــان حاضــر در زبــان عربــی رواج یافتــه اســت.
یــا مثـ ً
ا نعمتهــای بهشــتی بســیاری وجــود دارد
ولــی چــون عــرب آن زمــان بــا آنهــا آشــنا نبــوده
قــرآن از آن نــام نبــرده اســت .زیــرا مخاطــب بایــد
بفهمــد.
واژه عشــق نیــز اگــر در قــرآن بــه کار میرفت شــاید
اساسـ ًا تفاهمــی حاصــل نمیشــد .بنابرایــن بــه کار
نبــردن آن دلیــل بــر بیقداســتی عشــق نیســت .واژه
عشــق بعــد از اینکــه از فرهنــگ ایــران باســتان و
زبــان سانســکریت وارد ایــران شــد ،بیشــتر در
ادبیــات شــعری مــا جــای گرفــت .در روایــات نیــز
میبینیــم کــه بعضــی از معصومــان ایــن واژه را بــه
کار بردهانــد .البتّــه اینگونــه روایــات زیــاد نیســتند
و ســند بعضــی از آنهــا هــم معتبــر نیســت ولــی بــه
هــر حــال مسـ ّلم اســت کــه اســتعمال شــده.
اکنــون کــه واژه عشــق اســتعمال میشــود وقتــی
بــه لحــاظ روانشــناختی بــه بررســی واژگان
میپردازیــم میبینیــم کــه ایــن واژه در مرتبــهای
باالتــر از محبّــت قــرار دارد .البتّــه اینگونــه نیــز
میتــوان گفــت کــه محبّــت مراتبــی دارد کــه
مرتبــه پاییــن آن را میتــوان علقــه نامیــد و
مرتبــه باالتــر را عشــق .بــه عبــارت دیگــر محبّــت
مفهومــی عامتــر از مفهــوم عشــق اســت.

پرســش :چــرا ترکیــب عشــق کاذب را بــه کار
میبریــم؟ آنچــه کاذب باشــد کــه عشــق نیســت.
اســتاد :بلــه ،ســخن شــما درســت اســت.
ا ّمــا ایــن اصطــاح در عــرف عــام
رواج دارد مثــ ً
ا کســی میگویــد
مــن عاشــق فــان شــخص هســتم
ا ّمــا در عیــن حــال میبینیــم کــه
معشــوقاش را آزار میدهــد یــا
او را بــه قتــل میرســاند .فــرق
عرفــان ادبــی بــا عرفــان نظــری و
عملــی در ایــن اســت کــه عرفــان
نظــری مفاهیــم خــود نظیــر وجــود،
ماهیّــت ،عیــن و  ...را عمدت ًا از فلســفه
اســتخدام میکنــد ،مفاهیــم عرفــان عملــی
نظیــر توبــه ،صبــر ،علــم ،حلــم و  ...از آیــات و
روایــات بــه دســت آمدهانــد و عرفایــی نظیــر
عیــن القضــات همدانــی ،حافــظ و مولــوی در
عرفــان ادبــی اصطالحاتــی نظیــر زلــف ،لــب ،ابــرو
و  ...را از عــرف عــام میگیرنــد و البتّــه بــا بــار
معنایــی متفاوتــی بــه کار میبرنــد.
بــه ایــن ترتیــب وجــود در فلســفه و عرفــان بــا
معانــی مختلفــی بــه کار مـیرود ،معنــای ماهیّت در
فلســفه غیــر از معنــای آن در عرفــان اســت .یــا در
عرفــان عملــی وقتــی توبــه ،قبــض و بســط ،جذب
و شــعر و  ...را بــه کار میبرنــد درســت اســت کــه
ایــن مفاهیــم در روایــات هــم بــه کار رفتــه اســت
ـرف معنایــی میکننــد.
ولــی عرفــا در آن الفــاظ تصـ ّ
در عرفــان ادبــی نیــز همینطــور اســت؛ وقتــی
زلــف و رنــدی بــه کار م ـیرود الزام ـ ًا بــه همــان
معنــای عــرف عــام نیســت.
در عــرف عــام واژه عشــق بــه کار مـیرود –و بــه
تعبیــر حضرتعالــی در واقــع عشــق نیســت -و
در عرفــان ادبــی نیــز عرفــا آن را بــه کار میبرنــد،
بــا ایــن توضیــح کــه آن را عشــق کاذب مینامنــد
یعنــی عشــق نیســت و دروغ اســت .یــک تعبیــر
پارادوکســیکال اســت ولــی چــون در عــرف عــام
بــه کار رفتــه اســت عــارف هــم بــا ایــن توضیــح
آن را بــه کار میبــرد تــا بگویــد عشــقی کــه
مقصــود مــا اســت دو گونــه بیشــتر نیســت :عشــق
مجــازی و عشــق حقیقــی .عشــق مجــازی ممکــن
اســت عشــق بــه غیرخــدا و بــه مــردم باشــد.
عشــق بــه مــردم هــم مطلــوب اســت و بایــد
باشــد .انســان اگــر عشــق بــه مــردم نداشــته باشــد

عشــق بــه خــدا هــم پیــدا نمیکنــد وقتــی هــم
کــه بــه عشــق حقیقــی (عشــق بــه خــدا) رســید
بــه ایــن معنــا نیســت کــه عشــق مجــازی را از
دســت میدهــد.
مراحــل عرفــان ماننــد مراحــل تحصیــل در
دبیرســتان و دانشــگاه نیســت کــه وقتــی وارد
دانشــگاه میشــویم دیگــر در دبیرســتان درس
نمیخوانیــم .در عرفــان وقتــی بــه منــزل باالتــر
میرویــم در همــان لحظــه منــزل پایینتــر را هــم
داریــم ،مثــل اینکــه معلومــات دبیرســتان را در
دانشــگاه هــم داریــم چــون اگــر آنهــا را هــم از
دســت بدهیــم نمیتوانیــم تحصیــات دانشــگاهی
را ادامــه دهیــم.
بنابرایــن وقتــی بــه عشــق حقیقــی میرســیم
عشــق مجــازی از بیــن نمـیرود .بارزتریــن نمونــه
عشــق بــه حضــرت حــقّ در حضــرت ابیعبــداهلل
ـ ســام اهلل علیــه ـ جلــوه کــرده اســت .دیــدن
مــا معمــوالً دیــدن مرآتیــه اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه فقــط مظاهــر الهیــه را میبینیــم .ا ّمــا وقتــی
آن حضــرت از ایــن عالــم پــر کشــید بــه تعبیــر
مرحــوم الهــی قمشـهای آینــه بشکســت و رخ یــار
دیــد .ا ّمــا تــا زمانــی کــه زنــده بــود در عیــن حــال
کــه عشــق حقیقــی را داشــت عشــق مجــازی را
نیــز داشــت .آن هنــگام کــه از خــود دفــاع میکــرد
لحظــه بــه لحظــه ارشــاد و هدایــت میکــرد،
یعنــی مــردم را دوســت داشــت و نمیخواســت
ـم او ایــن بــود
ـم و غـ ّ
آنهــا جهنّمــی شــوند .تمــام هـ ّ
کــه یکــی از آنهــا هدایــت شــوند و گرفتــار آتــش
جهنّــم نشــوند.
پــس اینطــور نیســت کــه اگــر کســی از طریــق
عشــق بــه مــردم عشــق بــه خــدا پیــدا کــرد،
عشــق بــه مــردم را فرامــوش کنــد و آنهــا
اعتنایــی نکنــد .چــون عــارف همیشــه
در ســلوک خــود وقتــی بــه منــزل
باالتــری میرســد تمــام کمــاالت
منــازل پایینتــر را هــم دارد.
پرســش :بــه نظــر مــن فوبیایــی کــه
نســبت بــه کلمــه عشــق در جامعــه
مــا وجــود دارد را بایــد آسیبشناســی
کــرد .از وقتــی مدرســه میرفتیــم در
کتابهــای درســی حرفــی از ادبیــات بــه
میــان نمیآمــد ولــی وقتــی غزلــی از حافــظ و
ســعید برایمــان میخواندنــد مرتّــب توضیــح
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میدادنــد کــه ایــن عشــق حقیقــی اســت نــه
مجــازی .حتّــی ایــن مســأله آنقــدر شــدّ ت یافتــه
اســت کــه چنیــن کالســی بــا ایــن ســطح کــه
قــرار اســت راجــع بــه عرفــان و فلســفه صحبــت
شــود ،شــما چندیــن بــار ایــن مســأله را توضیــح
میدهیــد.
مــن بــا تقســیم بنــدی عشــق و انــواع آن اصــ ً
ا
مشــکلی نــدارم ،فقــط فکــر میکنــم کــه ایــن
عبــارت عشــق کاذب باعــث شــده اســت کــه
مرتّــب مــا را از عشــق بترســانند و بگوینــد کــه
عشــق واقعیّــت نــدارد بــه طــوری کــه امــروز مــا
شــاهد ایــن بحــران اخالقــی هســتیم و محبّــت
را همیشــه دروغیــن میدانیــم .در حالــی کــه در
عرفــان و حتّــی در غــرب ،ایــن اتّفــاق نمیافتــد.
مثـ ً
ا مــن وقتــی ادبیــات هرمــان هســه را بررســی
میکنــم میبینــم همــه جــا گفتــه شــده اســت
کســی مثــل ســیدارتا وقتــی وارد عرفــان میشــود
از اجتمــاع کنــده میشــود ولــی دوبــاره بایــد بــه
اجتمــاع بازگــردد .یعنــی ماننــد امــام حســین ـ
ســام اهلل علیــه ـ محبّــت بــه مــردم نیــز داشــته
اســت.
ولــی چــرا در جامعــه مــا اینطــور تبلیــغ میشــود
کــه ایــن عشــق دروغیــن اســت؟ مخصوصــ ًا
ادبیــات بعــد از انقــاب باعــث شــده اســت کــه در
مــورد عشــق چنیــن وضعیّتــی بــه وجــود بیایــد بــه
طــوری کــه اساسـ ًا محبّــت از بیــن رفتــه و کاهــش
اعتمــاد در جامعــه باعــث ایجــاد بحــران اخالقــی
شــده اســت .در حالــی کــه عشــق مجــازی
هــم میتوانــد مرتبــهای از عشــق حقیقــی باشــد.
مــن مطمئــن هســتم هــر کــس پــس از مواجهــه
میتوانــد تشــخیص دهــد کــه کــدام عشــق بــه
خــدا اســت و کــدام عشــق بــه بنــده؛ پــس چــرا ما
اینقــدر در پاورقیهــا توضیــح میدهیــم؟
اســتاد :بلــه ،درســت اســت عشــق یــا واقعــی
اســت یــا کاذب .تقســیم دقیــق ایــن اســت کــه
عشــق یــا واقعــی اســت یــا دروغیــن و در واقــع
عشــق دروغیــن عشــق نیســت ولــی چــون ایــن
واژه بــه کار رفتــه اســت ،اینگونــه تقســیم
میکننــد .عشــق واقعــی هــم یــا عشــق بــه مــردم
اســت یــا عشــق بــه خــدا .عرفــا عشــق بــه مــردم
را در اصطــاح عشــق مجــازی میگوینــد .عشــق
مجــازی دروغ نیســت ،مجــاز اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه انســان از آن عبــور میکنــد تــا بــه عشــق

حقیقــی کــه عشــق بــه خداونــد اســت برســد.
بنابرایــن عشــق حقیقــی و مجــازی هــر دو از
عشــق واقعــی هســتند و عشــق کاذب در مقابــل
عشــق مجــازی قــرار دارد کــه اصـ ً
ا عشــق نیســت
و یــک غلــط لفظــی اســت .ا ّمــا اینکــه پرهیــز
میدهنــد از عشــقهای کاذب اســت نــه از عشــق
مجــازی ،و ایــن چنــد عامــل دارد کــه یکــی از
آنهــا مدرنیتــه اســت.
مدرنیتــه ماهیّــت و گوهــر مدرنیتــه اصالــت
انســان 2اســت .اصالــت انســان یعنــی از آســمان
بریــدن؛ نــه بــه ایــن معنــا کــه بــه آســمان اعتقــاد
نداشــته باشــیم بلکــه بــه ایــن معناســت کــه انســان
در حــوزه نظــر و عمــل -هــم در مــورد آنچــه
کــه میخواهــد بدانــد و هــم در مــورد آنچــه
کــه میخواهــد انجــام دهــد -متّکــی بــه خــود
باشــد :هــر چــه مــن میدانــم و هــر چــه مــن
میخواهــم .اصالــت انســان در آنچــه میدانــد
ذهنگرایــی 3اســت و در آنچــه میخواهــد
سکوالریســم .4بنابرایــن اومانیســم دو شــاخه دارد:
ذهنگرایــی و سکوالریســم .اینکــه سکوالریســم
را جدایــی دیــن از سیاســت میگوینــد ترجمــه
دقیقــی نیســت و فقــط یکــی از لــوازم آن را بیــان
میکننــد.
بشــر در دنیــای مــدرن میخواهــد روی پــای
خــود بایســتد و ایــن یعنــی آنچــه کــه خــودش
میخواهــد .ایــن خــود چیســت؟ خــود در دنیــای
مــدرن مراتــب دارد .ممکــن اســت خــودی باشــد
کــه هویّـتاش بــه خــدا وصــل باشــد یــا خــودی
باشــد کــه بــه تعبیــر قــرآن در نفــس ا ّمــاره بمانــد.
بنابرایــن ممکــن اســت اومانیســتی را پیــدا کنیــم
کــه خــدا را قبــول دارد و اومانیســت دیگــری
را پیــدا کنیــم کــه از بیــخ ملحــد باشــد و همــه
ایــن مراتــب در اومانیســم وجــود دارد .بعضــی از
اومانیس ـتها ماننــد فویربــاخ ،مارکــس ،آگوســت
کنــت و  ...گرایشهــای آتئیســتی و ماتریالیســتی
دارنــد و عالــم معنــا را قبــول ندارنــد .ایــن قبیــل
افــراد وقتــی از عشــق و محبّــت صحبــت میکننــد
طبیعتــ ًا در همیــن دایــره عشــقتن ّزلیافته کاذب
معنــا پیــدا میکنــد.
ایــن ّ
تفکــر مدرنیتــه در برخــی از شــعرا و ادبــای
مــا نیــز رســوخ کــرده اســت .بعضــی از ادبــای مــا
کــه خودشــان هــم شــاعرند وقتــی در اشعارشــان
از عشــق صحبــت میکننــد بــه همیــن عشــق

کاذب اشــاره دارنــد؛ یعنــی روابــط دختــر و پســر
بــدون رعایــت حــدود شــرعی .وقتــی میخواهنــد
در مــورد حافــظ صحبــت کننــد او را یــک فــرد
معرفــی میکننــد کــه همــواره
عیّــاش شــرابخوار ّ
بــا یــک نامحــرم در ارتبــاط بــوده اســت.
در یکــی از جلســات در مــورد نســبت دیــن و
هنــر بحــث میکــردم و از حافــظ شــواهد فــراوان
میــآوردم بعضــی از حاضــران میگفتنــد اینهــا
تفســیرهای شــما از حافــظ اســت .وقتــی میگفتــم
حافــظ را حافــظ میگوینــد چــون حافــظ و
مفســر قــرآن و از علمــای فقــه و اصــول اســت
ّ
و در کنــار آن عــارف و شــاعر اســت و غزلیّــات
خــود را نیــز در همیــن حــوزه گفتــه اســت ،آنهــا
تعجــب میکردنــد چــون تص ّورشــان از رنــدی
ّ
حافــظ همــان رنــدی عامیانــه بــود.

وقتــی در ادبیــات یــک جامعــه عشــق را آنقــدر
تن ـ ّزل داده شــود تــا بــه شــکل یــک عشــق کاذب
در بیایــد طبیعــی اســت کــه متدیّنــان جامعــه و
گروهــی کــه در بینشــان حیــا وجــود دارد وقتــی
میخواهنــد از عشــق صحبــت کننــد احتیــاط
میکننــد .یــک عامــل روانشــناختی خــود بــه خــود
مانــع از آن میشــود کــه ایــن واژه را بــه کار ببرنــد.
بنــده معتقــدم کســانی کــه بــه مفهــوم مقــدّ س
عشــق آســیب زدهانــد کســانی هســتند کــه معنــای
واقعــی عشــق را از ایــن لفــظ نســخ کردهانــد و
آن را در حــدّ امــور بیــارزش تنــ ّزل دادهانــد .بــه
گونهــای کــه خانوادههــای کــه بــه حیــا و مســائل
اخالقــی اه ّمیّــت میدهنــد عشــق فرزندشــان را
بــه طــور منفــی تفســیر میکننــد .در جامعــه مــا
شــعرایی کــه گرایــش آتئیســتی دارنــد عشــق را در
همیــن حــوزه نــازل شــده معنــا میکننــد.
شــاید عامــل دیگــر هــم ایــن باشــد کــه واژهــی
عشــق در نصــوص دینــی مــا کمتــر بــه کار رفتــه
اســت و بیشــتر واژه محبّــت بــه کار میــرود .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی در مجامــع دینــی
واژه محبّــت را بــه کار میبریــم شــاید چنــدان
عکــس العمــل منفــی نبینیــم ا ّمــا اگــر عشــق را
بــه کار ببریــم شــاید بعضــی خوششــان نیایــد.
مخصوصــ ًا جلســهای را در نظــر بگیریــد کــه

حــوزوی محــض باشــد و کســی در ایــن جلســه
از عشــق و عاشــقی ســخن بگویــد ،شــاید بعضــی
از علمــای حاضــر در جلســه چنــدان خوششــان
نیایــد چــون ایــن واژه در متــون دینــی مــا چنــدان
بــه کار نرفتــه اســت و بیشــتر واژهی محبّــت
اســتعمال شــده اســت .عوامــل مختلــف معرفتــی و
اجتماعــی هــم ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد.
ا ّمــا کــم نیســتند کســانی کــه واژه عشــق را در
ادبیــات تغ ّزلــی و غزلیــات بــه کار بردهانــد و بــه
همیــن معنــای کاذب کــه امــروز هســت و فــردا
نیســت اشــاره کردهانــد .رمانهــای بســیاری
هــم در ایــن زمینــه نوشــته شــده اســت ،البتّــه
بســیاری از آنهــا ترجمــه اســت .کســانی کــه
نخســتین بــار واژه عشــق و عرفــان عشــقی را
مطــرح کردنــد امثــال رابعــه عدویــه ،احمــد
غ ّزالــی و عیــن القضــات بودنــد .آنهــا هــم اگــر
عشــق بــه ظرفــا و عشــق بــه انســانها را مطــرح
میکننــد اصــ ً
ا عشــق کاذب را در نظــر ندارنــد.
ایــن خشــکمقدّ سهایی کــه عرفــان را قبــول
ندارنــد وقتــی میخواهنــد م ّ
الصــدرا را زیــر
ســؤال ببرنــد برخــی از مطالــب و عناویــن جلــد
هفتــم اســفار را بــه رخ مــا میکشــند .آنهــا بایــد
از فهــم تن ّزلیافتــه خــود بیــرون بیاینــد و عینــک
ابتــذال را بردارنــد و عینــک عرفانــی را بــه چشــم
بگذارنــد تــا از ایــن عبــارات ،مفاهیــم بســیار
بلنــدی بفهمنــد.
متعصــب ایــن اشــکال را
نــان
ّ
بعضــی از متدیّ
مطــرح میکننــد کــه واژه عشــق از اصطالحــات
یونانــی و بــه ویــژه از آثــار فلوطیــن گرفتــه شــده
اســت .آیــا ایــن اشــکالی دارد؟ مگــر مــا حتمـ ًا باید
واژههایمــان را خودمــان بســازیم؟ آیا اشــکالی دارد
واژهــای جــای دیگــر بیاید و عرفــا آن را اســتخدام
کننــد و بــه آن بــار معنایــی عمیــق بدهنــد؟ مثــل
همیــن واژه رنــدی در عرفــان ادبــی کــه عــرف
عامیانــه گرفتــه شــده اســت ولــی مفاهیــم بلنــدی
بــرای آن در نظــر گرفتهانــد.
البتّــه پاســخ دادن بــه ایــن گونــه پرســشها و
مســائل بــه کار پژوهشــی و میدانــی نیــاز دارد.
مثــ ً
ا در یــک تحقیــق میدانــی بایــد مشــخّ ص
کــرد کــه کســانی کــه از واژه عشــق تن ّفــر دارنــد
و از آن بیــزاری میجوینــد یــا کســانی کــه بــه آن
بســیار عالقهمندنــد ،چــه مفهومــی از عشــق در
ذهــن خــود دارنــد .حــدود  500-400نفــر را بــه
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عنــوان جامعــه آمــاری در نظــر بگیریــم و بــه آنهــا
پرســشنامه بدهیــم و ببینیــم کــه از عشــق چــه
میفهمنــد .اگــر در همیــن جلســه هــم پرسـشنامه
پخــش شــود معلــوم نیســت کــه همــه مــا مفهــوم
یکســانی از عشــق داشــته باشــیم .شــاید بعضــی
بگوینــد مــا چیــزی بیشــتر از همیــن محبّتهــای
انســانها نســبت بــه یکدیگــر نمیفهمیــم و
نمیدانیــم عشــق بــه خــدا کــه بــا توحیــد همــراه
اســت یعنــی چــه.
پرســش مه ّمــی کــه بــرای ادامــه بحــث مطــرح
میشــود ایــن اســت کــه متع َّلــق محبّــت
چیســت؟ اینکــه گفتــه میشــود محبّــت و عشــق
از مؤلّفههــای جامعــه مطلــوب اســت ،بحرانهــا
را میزدایــد ،بــه جامعــه طــراوت و جــان تــازه
میبخشــد ،بــه انســان نشــاط ،جذبــه و ّ
لــذت
میدهــد ،عشــق بــه چیســت؟ کســانی کــه فدایــی
انســانهای فاســدند ،آنهــا را دوســت دارنــد و
نســبت بــه آنهــا اوج محبّــت دارنــد مث ـ ً
ا کســانی
کــه محبّــت افراطــی بــه هیتلــر و صــدّ ام دارنــد –
چنانکــه هماکنــون هــم در عــراق برخــی مریــد
صــدّ ام هســتند و حاضرنــد جــان خــود را فــدای او
بکننــد ،-آیــا از ایــن محبّــت میتــوان بــه عشــق
تعبیــر کــرد یــا نــه؟
چــون محبّــت مفهــوم عامــی دارد میتــوان گفــت
کــه ایــن هــم نوعــی محبّــت اســت ولــی عرفــا
چنیــن چیــزی را عشــق ننامیدهانــد .در عرفــان
متع َّلــق عشــق اهمیــت زیــادی دارد و وقتــی
میگوییــم عشــق بــه معنــای محبّــت زیــاد و اوج
محبّــت اســت ،متع ّلــق آن بایــد امــر مطلوبــی باشــد
نــه امــر نامطلــوب.
در آیــات و روایــات ،محبّــت بــه چــه چیــزی
جامعــه ســاز اســت؟ در روایــت «هــل الدّ یــن االّ
حــب بــه چــه چیــزی گوهــر و اســاس
الحــب»
ّ
ّ
دیــن اســت؟
توجــه بــه مجموعــه آیــات و روایــات میتــوان
بــا ّ
ّ
گفــت کــه متعلــق محبّــت دو چیــز اســت-1 :
مــردم -2 ،خــدا .البتّــه در بعضــی از روایــات بــه
جــای مــردم ،مخلــوق آمــده اســت کــه طبیعــت
و حیوانــات را هــم شــامل میشــود :محبّــت بــه
مخلــوق ،محبّــت بــه خالــق و محبّــت بــه خــود .در
روایــات بســیار تأکیــده شــده اســت کــه خودتــان
را دوســت بداریــد؛ البتّــه مقصــود خــود هویّتــی
اســت .آن انســانی کــه بــرای یــک لـ ّ
ـذت موقّــت

بــه خــودش آســیب میزنــد خــودش را دوســت
نــدارد.
در اینجــا شــواهد مســتنداتی از آیــات و روایات در
مــورد محبّــت بــه مخلــوق (مــردم) ذکــر میکنــم.
ـی اکــرم ـ ص ّلــی اهلل علیــه
روایــات متعــدّ دی از نبـ ّ
و آلــه و ســ ّلم ـ نقــل شــده اســت کــه تأکیــد
بســیاری دارنــد بــر اینکــه وقتــی شــما ا ّمــت مــن
هســتید کــه همدیگــر را دوســت داشــته باشــید .در
روایــت داریــم :ا ّمــت مــن تــا هنگامــی کــه یکدیگر
را دوســت بدارنــد ،بــه یکدیگــر هدیــه بدهنــد و
امانتــداری کننــد ســعادتمندند .ایــن روایــت در
الرضــا ،منابــع جامــع االخبــار و
عیــون اخبــار ّ
منابــع دیگــر آمــده اســت.
در آیــات و روایــات آمــده اســت کــه ا ّمــت
وســط (ا ّمــت رســول اهلل ـ ص ّلــی اهلل علیــه و آلــه
و ســ ّلم ـ) ســعادتمند اســت .ا ّمــا چــه زمانــی
مــا میتوانیــم خــود را پیــرو حضــرت ختمــی
مرتبــت ـ ص ّلــی اهلل علیــه و آلــه و سـ ّلم ـ و ا ّمــت
او بدانیــم؟ زمانــی کــه همدیگــر را دوســت داشــته
باشــیم و بــه هــم محبّــت کنیــم .ســپس حضــرت از
بــاب مثــال میگویــد بــه یکدیگــر هدیــه بدهنــد
و امانتــداری کننــد .اینهــا از آثــار محبّت و دوســت
داشــتن و در واقــع دو مثــال و مصــداق هســتند.
وقتــی بــه هــم هدیــه میدهیــم یعنــی همدیگــر
را دوســت داریــم .اگــر کســی امانتــی در اختیــار
مــا گذاشــت بــه آن خیانــت نکنیــم و صحیــح بــه
او برگردانیــم .ا ّمــا مــاک دوســتی فقــط ایــن دو
مــورد نیســتند.
در روایــات دعــا کــردن نیــز بــه عنــوان مــاک
معرفــی شــده اســت .کســی کــه وقتــی
محبّــت ّ
حــال دعــا پیــدا میکنــد یــا بــه زیــارت میــرود
و یــا در لحظــات مظــانّ اســتجابت دعــا بــرای
دیگــران هــم دعــا میکنــد ،ایــن از آثــار دوســت
داشــتن اســت .یــا کســی کــه در شــادی دوســتان
شــریک اســت و شــاد میشــود ،مثــ ً
ا از اینکــه
خداونــد بــه دوســتاش فرزنــدی عطــا کــرده یــا
خانــه یــا وســیله نقلیــه خوبــی تهیّــه کــرده اســت
خوشــحال میشــود و ّ
لــذت میبــرد طــوری
کــه گویــا ایــن نعمــت نصیــب او شــده اســت.
یــا از ناراحتیهــا و کســالت آنهــا ناراحــت و
غصــهدار میشــود مثــل اینکــه ناراحتــی بــرای
ّ
خــودش عــارض شــده اســت .بــه طــور ک ّلــی
ـم اســت .اگــر کســی فقــط
آثــار محبّــت بســیار مهـ ّ

بــه زبــان ا ّدعــا کنــد ممکــن اســت
ا ّدعایــش صــادق باشــد یــا کاذب و
تجربــه نشــان داده اســت کــه اکثــر
دوســتیهای زبانــی مطابــق بــا واقــع
نیســت.
پــس از ایــن روایــت مــاک ا ّمــت حضــرت
رســول ـ ص ّلــی اهلل علیــه و آلــه و سـ ّلم ـ بــودن
را مشــخّ ص میشــود؛ هــر چنــد روایــت بــه
طــور مســتقیم نمیگویــد مــاک ا ّمــت بــودن ایــن
اســت ا ّمــا میفرمایــد ا ّمــت مــن کــه ســعادتمند
میشــوند اینگونهانــد .اساســ ًا ا ّمــت پیامبــر اگــر
واقعــ ًا ا ّمــت پیامبــر باشــند ســعادتمندند .ولــی
ا ّمــت پیامبــر چــه کســانی هســتند؟ آن کســانیاند
کــه یکدیگــر را دوســت بدارنــد .ایــن دوســتی باید
آثــار و مظاهــری داشــته باشــد ،پیامبــر از بــاب مثال
هدیــه دادن و امان ـتداری را بیــان کــرده اســت.
در روایــت دیگــری از حضــرت ختمــی مرتبــت
ـ ص ّلــی اهلل علیــه و آلــه و ســ ّلم ـ نقــل شــده
اســت کــه فرمودنــد :هــر گاه دو تــن یکدیگــر را
دوســت بدارنــد ،آنکــه دیگــری را بیشــتر دوســت
میــدارد از دوســتاش برتــر اســت؛ یعنــی مقــام
او نــزد خداونــد باالتــر اســت .آنکــه دوســتیاش
از دوســتی دوسـتاش بیشــتر اســت مقــام برتــری
نــزد خداونــد دارد و ســعادتمندتر اســت .ایــن
شــخص بــه ا ّمــت رســول خــدا ـ ص ّلــی اهلل علیــه
و آلــه و ســ ّلم ـ بــودن نزدیکتــر اســت.
در روایــت دیگــری امــام صــادق ـ ســام اهلل علیــه
ـ میفرمایــد« :بــدان کــه انــس گرفتــن بــا مــردم
کاری خدایــی اســت و دشــمنی کاری شــیطانی
اســت» .یعنــی هــر چقــدر انســان بــا مــردم
دشــمنی و عــداوت بــورزد بایــد بدانــد کــه ایــن
کار شــیطانی اســت ا ّمــا هــر قــدر انــس بگیــرد و
محبّــت بــورزد کار خدایــی اســت .در ایــن روایــت
تعبیــر انــس آمــده اســت .عــرض کــردم کــه در
روایــات مــا واژههــای معــادل محبّــت متعــدّ د
اســت.

گاهــی در روایــات ایــن انــس و محبّــت
از اوصــاف ایمــان آورده شــده اســت:
«مؤمنــان بــا یکدیگــر انــس میگیرنــد

و بــه آنــان انــس گرفتــه میشــود و
ّ
محــل رفــت و آمــد دوســتان
خانهشــان
اســت» .ایــن هــم یکــی از آثــار محبّــت
اســت .وقتــی کســی اهــل انــس باشــد و
بتــوان بــا او انــس گرفــت انســان بــه راحتــی
میتوانــد بــا او رفــت و آمــد کنــد و دیــدن او و
ارتبــاط برقــرار کــردن بــا او کار ســختی نیســت.
روایــت دیگــری از امــام صــادق ـ ســام اهلل علیــه
ـ اســت کــه میفرمایــد« :هــر گاه دو شــخص
مؤمــن یکدیگــر را ببیننــد برتریــن آن دو کســی
اســت کــه بــرادرش را بیشــتر دوســت میــدارد».
در ایــن روایــت بــر مؤمــن بــودن تأکیــد شــده
اســت تــا معلــوم شــود کــه انــس از عالئــم ایمــان
اســت .یعنــی انســانی کــه همیشــه عبــوس اســت و
نمیتــوان بــا او ارتبــاط برقــرار کــرد و افــراد از او
گریزانانــد ،بــه لحــاظ فقهــی مؤمــن و مســلمان
اســت ا ّمــا بــه لحــاظ اخالقــی ایمــان ضعیفــی دارد
چــون نمیتــوان بــا او انــس گرفــت.
بنابرایــن بــر طبــق روایــات ،محبّــت بــا ایمــان و
ا ّمــت حضــرت رســول ـ ص ّلــی اهلل علیــه و آلــه و
سـ ّلم ـ بــودن پیونــد میخــورد .جلســه گذشــته هــم
عــرض کــردن کــه بایــد ببینیــم مفهــوم محبّــت،
انــس یــا عشــق –کــه تعابیــر مختلــف یــک
حقیقتانــد هــر چنــد ممکــن اســت شــدّ ت و
ضعــف داشــته باشــند -بــا چــه مفاهیمــی ارتبــاط
پیــدا میکننــد .ارتبــاط آنهــا را بــا ایمــان و ا ّمــت
بیــان کردیــم ،ا ّمــا ارتبــاط ســوم بــا عقــل اســت.
در روایتــی از حضــرت رســول ـ ص ّلــی اهلل علیــه
و آلــه و سـ ّلم ـ آمــده اســت کــه فرمودنــد« :رأس
العقــل بعــد االیمــان التّــو ّد ُد الــی النّــاس» اســاس
عقــل پــس از ایمــان ،دوســتی بــا مــردم اســت.
تــو ّدد یعنــی محبّــت ،و و ّد یکــی از منــازل عرفانــی
اســت .از ایــن روایــت معلــوم میشــود کــه عقــل
هــم مراتبــی دارد.
در روایــت دیگــری از ایشــان آمــده اســت« :رأس
ّ
جــل التّحبّــب
العقــل بعــد االیمــان بــاهلل عــ ّز و
الــی النّــاس» باالتریــن مرتبــه عقــل بعــد از ایمــان
محبّــت بــه مــردم اســت .یعنــی چــه وقــت میتــوان
گفــت یــک شــخص خیلــی عاقــل اســت ،وقتــی
کــه بــه خــدا ایمــان داشــته باشــد و بــه مــردم
محبّــت کنــد .بنابرایــن معلــوم میشــود کــه
بیــن محبّــت بــه مــردم و رأس عقــل پیونــد
وثیقــی وجــود دارد.
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همانطــور کــه مالحظــه میشــود در یــک روایــت
تعبیــر تــو ّدد بــه کار رفتــه و در روایــت دیگــر
تعبیــر تحبّــب؛ بــه نظــرم تــو ّدد مرتبــه شــدیدتری
از محبّــت اســت ولــی قبــل از عشــق آمــده اســت.
پرسش :آیا ایمان بر عقل مقدّ م است؟
اســتاد :خیــر« ،رأس العقــل بعــد االیمــان بــاهلل عـ ّز
ّ
جــل التّحبّــب الــی النّــاس» یعنــی اگــر کســی
و
بپرســد کــه اســاس عقــل چیســت ،پاســخ ایــن
اســت کــه ایمــان و بعــد از آن محبّــت بــه مــردم
يــن آ َمنُــوا َو َع ِم ُلــوا
و ایــن یعنــی همــان «إ ِ َّن الَّ ِذ َ
الصالِحــات».
َّ
در روایــت دیگــر از پیامبــر ـ ص ّلــی اهلل علیــه و
آلــه و سـ ّلم ـ اســت کــه فرمودنــد« :التّــو ّدد نصــف
العقــل» محبّــت بــه مــردم نصــف عقــل اســت .نیــم
دیگــر آن هــم ایمــان اســت.
در روایــت دیگــر از امیرالمؤمنیــن ـ ســام اهلل علیه
ـ آمــده اســت« :رأس العقــل التّــو ّدد الــی النّــاس»
محبّــت بــه مــردم رأس و اســاس ایمــان اســت.
گوهــر والیــت ،محبّــت اســت و مقصــود از
والیــت ،والیــت حــقّ تعالــی اســت؛ یعنــی همــان
ایمــان .والیــت پیامبــر و ائ ّمــه ـ ســام اهلل علیهــم
اجمعیــن ـ نیــز بعــد از والیــت الهــی اســت ،در
واقــع آنهــا شــعبههای والیــت الهــی هســتند.
پرســش :آیــا عرفــا بــر ایــن روایــات شــرح و
تفســیری دارنــد؟
اســتاد :بلــه .البتّــه شــاید همــه روایــات را نیاورنــد
ا ّمــا روایتــی ماننــد «رأس العقــل التّــو ّدد الــی
النّــاس» را دیــدهام کــه عرفــا بــه کار بردهانــد.
خــود محبّــت را از منــازل ســلوکی میداننــد و
تحبّــب و تــو ّدد بــه مــردم را نیــز از مراتــب منــزل
محبّــت میداننــد .بــه ایــن معنــا کــه اگــر کســی
اهــل ســیر و ســلوک باشــد ولــی نســبت بــه مــردم
بیتفــاوت باشــد و مشــکالت آنهــا برایــاش
اه ّمیّتــی نداشــته باشــد ،وقــت خــود را بیهــوده
میگذرانــد.
مــن یــک اهــل معرفتــی را میشــناختم .هــر
وقــت بــه شهرشــان میرفتــم بــه او هــم ســر
میــزدم و او هــم اصــرار میکــرد کــه شــب
منزلشــان بمانــم .مــن بــه شــوخی بــه او میگفتــم
منــزل شــما کــه اصـ ً
ا نمیتوانیــم بخوانیــم .چــون
گاهــی اوقــات تــا ســحر مراجعهکننــده داشــت.
مــردم میآمدنــد ،گرفتاریهایشــان را میگفتنــد
و او هــم همــان نصــف شــب بــه خیّرهایــی

کــه میشــناخت زنــگ مــیزد .البتّــه آنهــا هــم
ناراحــت نمیشــدند چــون میدانســتند کــه او
ّ
حــل مشــکالت مــردم اســت.
بــه دنبــال
ً
شــخص بســیار جالبــی بــود و مــن اصـا بــه قصد
دیــدار او و جلــوس بــا او میرفتــم .همینکــه
لحظاتــی بــا او باشــم برایــام ّ
جذابیّــت داشــت.
تــا حــدود ســاعت  11شــب بــا هــم گعــده
داشــتیم و بعــد از آن مراجعــاناش میآمدنــد .تــا
نزدیــک اذان صبــح بــه مشــکالت مــردم رســیدگی
میکــرد ،بعــد نمــاز شــب و نمــاز صبحــاش را
میخوانــد .گاهــی اوقــات همینطــور نشســته
نیمســاعت چرتــی مــیزد .یــک گوشــی ســیّار
در منــزل داشــت کــه حتّــی وقتــی بــرای قضــای
حاجــت میرفــت آن را هــم بــا خــودش میبــرد،
مبــادا کــه یــک وقــت کســی زنــگ بزنــد و او
نتوانــد پاســخ دهــد.
اصـ ً
ا مــردم جــان او بودنــد .هیــچ توقّعی از کســی
نداشــت .گاهــی اوقــات بعضــی افــراد یــک جعبــه
شــیرینی بــرایاش میبردنــد ،مثــ ً
ا اگــر مــن
آنجــا بــودم جعبــه شــیرینی را بــه مــن م ـیداد و
میگفــت بــرای خانــوادهات ببــر .هــر چیــزی کــه
میگرفــت اجــازه نمــیداد در منــزلاش بمانــد.
ایــن یــک نمونــه اســت .تمــام کســانی کــه بــه
معنــای دقیقــی کلمــه اهــل ســلوکاند ،کســانی
هســتند کــه بــه مــردم تــو ّدد و تحبّــب دارنــد و این
تــو ّدد و تحبّــب منشــأ اثــر اســت نــه اینکــه صرفـ ًا
در حــدّ لفــظ باشــد .مــن بعضــی افــراد را دیــدهام
کــه اگــر کســی از آنهــا بخواهــد سفارشــی بکننــد
تــا حقّشــان ضایــع نشــود ،بــا اینکــه توانایــی
انجــام چنیــن کاری را دارنــد طفــره میرونــد
و میگوینــد اگــر ســفارش کنیــم ترتیــب اثــر
نمیدهنــد و اعتبارمــان از دســت مــیرود .در
حالــی کــه او وظیفــه دارد تذ ّکــر بدهــد چــه بســا
کــه تذ ّکــر او اثــر بگــذارد و آن فــرد بــه ح ّقــاش
برســد .افــرادی کــه اهــل ســلوکاند زندگــی خــود
را وقــف حـ ّ
ـل مشــکالت مــردم کردهانــد و اص ـ ً
ا
در وادی اعتبــارات نیســتند.
در مشــهد گروهــی هســتند کــه بــه شــدّ ت مخالف
فلســفه انــد و بعضــی بــه شــدّ ت مدافــع عرفــان
هســتند و مــن بــا بســیاری از آنهــا ارتبــاط دارم.
ـب هــم مهارتــی دارد .یکبــار
یکــی از آنهــا در طـ ّ
مــن بــا یکــی از بســتگان او تمــاس گرفتــم تــا بــا
هــم نــزد او برویــم .از قضــا دو روزی کــه مــن در

مشــهد بــودم ســرش شــلوغ بــود و گفــت از  6تــا
 8:30صبــح فرصــت دارم .بــا اینکــه همیشــه تــا
دیروقــت گرفتــار اســت و ســحرخیز هــم هســت،
مثــل کســی کــه اســتراحت و تفریــح کامــل دارد
دو ســاعت و نیــم بــا نشــاط از مــا پذیرایــی کــرد.
تمــام کســانی کــه اهــل ســلوکاند ایــن ویژگــی
توجــه دارنــد و بــه آنهــا
را دارنــد کــه بــه مــردم ّ
اعتنــا میکننــد .هــر کاری را واقع ـ ًا بتواننــد انجــام
دهنــد بــرای دیگــران انجــام میدهنــد .تــو ّدد
خدمــت بــه مــردم یکــی از منــازل عرفانــی اســت
کــه ظهــورات مختلفــی دارد.
در مــورد دشــمنی کــه عکــس محبّــت اســت نیــز
روایــات فراوانــی داریــم کــه تأکیــد میکننــد از
دشــمنی بپرهیزیــد .بــر اســاس روایــات گفتیــم
کــه محبّــت بــا عقــل و ایمــان پیونــد دارد،
روایاتــی هــم هســت کــه دشــمنی را ایمــانزدا
میدانــد .دشــمنی زداینــده عقــل اســت .عکــس
ویژگیهایــی کــه پیامبــر در مــورد محبّــت بیــان
کــرده در مــورد عــداوت وارد شــده اســت« :از
اختــاف میــان خــود بپرهیزیــد کــه زداینــده ایمــان
اســت» .در بعضــی روایــات ،تعبیــر «حالقــه» بــه
کار رفتــه اســت یعنــی اصــ ً
ا ایمــان را محــو و
نابــود میکنــد.
توجــه داشــته باشــید کــه اختالفــات علمــی،
ّ
سیاســی ،خانوادگــی و  ...اشــکالی نــدارد .در
ـاس أُ َّم ـ ًة وا ِحــدَ ًة
آیــه  213ســورهی بقــره «كانَ ال َّنـ ُ
َ
ــث َّ
َفبَ َع َ
ريــن َو أنْــ َز َل
ــرين َو ُمنْ ِذ
يــن ُمبَ ِّش
َ
َ
اللُ ال َّنب ِ ِّي َ
ـاب بِال ْ َحـ ِّ
ـن ال َّنـ ِ
ـاس في َمــا
ـم بَيْـ َ
ـم ال ْ ِكتـ َ
َم َع ُهـ ُ
ـق لِيَ ْح ُكـ َ
ُ
اخْ تَ َل ُفــوا في ـ ِه َو َمــا اخْ تَ َلـ َ
ـن أوتُــو ُه
ـف في ـ ِه إ ِ َّال الَّذيـ َ
ـم َف َهــدَ ى
ـم الْبَ ِّينـ ُ
مِـ ْ
ـن ب َ ْعـ ِد مــا جا َءتْ ُهـ ُ
ـات بَغْيـ ًا بَيْنَ ُهـ ْ
َّ
َّ
ـق بِإ ِ ْذنِهِ
ِ
ِ
ِ
ـن ال ْ َحـ ِّ
ذيــن آ َمنُــوا ل َمــا اخْ تَ َل ُفــوا فيـه مـ َ
اللُ ال َ
َو َّ
ٍ
ــراط ُم ْســتَقيم»
ــن يَشــا ُء إِلــى ِص
اللُ يَ ْهــدي َم ْ
توضیــح میدهــد کــه اختالفــات قبــل از علــم،
یعنــی اختالفاتــی کــه بــرای کســب حقیقــت اســت
ّ
حــل نشــود -اشــکالی نــدارد .ا ّمــا
–هــر چنــد
اختالفاتــی کــه منجــر بــه ایجــاد فاصلــه اجتماعــی
ـم از اینکــه علمــی ،مالــی،
و خانوادگــی بشــود –اعـ ّ
سیاســی ،خانوادگــی و اجتماعــی -مذمــوم اســت.
البتّــه کســانی کــه اهــل ســلوک و معنویّتانــد
معمــوالً چنــدان هــم اهــل بحــث نیســتند .مثــ ً
ا
مرحــوم آیــت اهلل العظمــی بهجــت حتّــی اگــر
در جلســه درسشــان اشــکالی هــم مطــرح
میشــد یــا بحــث را ادامــه میدادنــد یــا بــه یــک

توضیــح مختصــر اکتفــا میکردنــد و وارد بحــث
نمیشــدند .بعضــی از عرفــا معتقدنــد کــه اصــ ً
ا
مضــر اســت همیــن کــه
بحــث بــرای ســلوک
ّ
فــرد دیــدگاهاش را مطــرح کنــد کافــی اســت،
اگــر دیگــران قبــول نکردنــد وارد جــدال یــا مــراء
نشــوید .ولــی بعضــی دیگــر میگوینــد ممکــن
متوجــه نشــوند
اســت دیگــران مطلــب شــما را زود
ّ
و پرسشــی برایشــان مطــرح شــود ،شــما در حــدّ
یــک گفتوگــو پرســش را پاســخ دهیــد ولــی
ســعی کنیــد بــه تنــدی ،جــدال غیــر احســن ،مــراء
و خودنمایــی منجــر نشــود.
هــر موقــع احســاس کردیــد کــه گفتوگــو بــه
لجاجــت و مچگیــری میکشــد و بحــث بــه ایــراد
گرفتــن کشــیده میشــود ،بدانیــد کــه قطعــ ًا در
ـر اســت .آنکــه اهــل معناســت اص ـ ً
ا
ســلوک مضـ ّ
نبایــد وارد بحــث شــود .حتّــی اگــر خودتــان را بــه
حــق میدانیــد بــاز هــم بــا کســی کــه اهــل جــدال
و مــراء اســت اصـ ً
ا وارد بحــث نشــود چــون نــه
قانــع میشــود و نــه نتیجهبخــش اســت بلکــه
ـر
حتّــی بــرای ایمــان انســان هــم بــه شــدّ ت مضـ ّ
اســت و گاهــی اوقــات انســان را از منازلــی کــه
ـی کــرده اســت بــاز م ـیدارد .در روایــات نیــز
طـ ّ
بــه شــدّ ت از جــدال و مــراء نهــی شــده اســت
چــون یــا منجــر بــه دشــمنی میشــود یــا معلــول
آن اســت.
ـم وجــود
در مــورد محبّــت بــه مــردم دو بحــث مهـ ّ
دارد -1 :عوامــل دوســتی چیســت و محبّــت
چگونــه پدیــد میآیــد -2 .موانــع محبّــت چیســت
و محبّــت و دوســتی چگونــه از بیــن م ـیرود؟
آیــات و روایــات فراوانــی وجــود دارد کــه محبّــت
را یــک امــر الهامــی میدانــد .خداونــد در قــران
میفرمایــد مــا میــان شــما محبّــت ایجــاد کردیــم.
البتّــه واضــح اســت کــه انســان کارهایــی انجــام
میدهــد کــه خداونــد بــه او محبّــت میدهــد.
گاهــی اوقــات محبّــت الهامــی اســت و خداونــد
آن را عطــا میکنــد و بــا تــاش انســان بــه دســت
نمیآیــد .خداونــد خطــاب بــه پیامبــر میفرمایــد:
مــا تــو را بیــن مــردم محبــوب کردیــم .گاهــی
افــرادی کــه اصــ ً
ا شــناخته شــده نیســتند بیــن
مــردم محبوبیّــت پیــدا میکننــد.
یکــی از عوامــل محبّــت رأفــت اســت .وقتــی
کســی بــه مــردم رأفــت میکنــد مــردم او را
دوســت دارنــد .گاهــی خداونــد کاری میکنــد کــه
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فــرد اهــل رأفــت میشــود .بــدون اینکــه زحمتــی
بکشــد خداونــد آن را بــه او عنایــت میکنــد .ا ّمــا
توجــه داشــت کــه اوالً هیـچکار خــدا بــدون
بایــد ّ
حکمــت نیســت ،ممکــن اســت فــرد بــرای رأفــت
بــه مــردم تــاش نکــرده باشــد ولــی شــاید کار
دیگــری انجــام داده باشــد مث ـ ً
ا پــای مــادرش را
بوســیده باشــد.
در مشــهد دیــدم کــه مــرد حــدودا ً  40ســالهای
مــادر بســیار پیــرش را بــا ویلچــر از حــرم بیــرون
آورد .قــدری نــگاه کــردم وقتــی بــه حیــاط
صحــن جمهــوری رســید کفشهایــش را پوشــید
وقتــی خواســت پــای مــادرش را در کفــش کنــد
ابتــدا خــم شــد هــر دو پــای او را بوســید بعــد
کفشهایــش را پایــش کــرد .عینــک دودی داشــت
بــه مــادرش گفــت عینــک را بــه شــما بدهــم کــه
آفتــاب اذیّتــات نکنــد .مادرش نخواســت،
خــودش زد .مــن خیلــی خــوشام آمــد
ناخــودآگاه رفتــم او را در آغــوش گرفتــم
پیشــانیاش را بوســیدم و بــه او گفتــم
کار بســیار بزرگــی کــردی .گفــت مــا از
امثــال شــما شــنیدهایم کــه بهشــت زیــر
پــای مــادران اســت .گفتــم همیــن کــه بــه
ـن داری و بــه
فرمایــش پیامبــر حســن ظـ ّ
آن عمــل میکنــی خیلــی خــوب اســت.
ایــن فــرد مــادر ویلچــریاش را از شهرســتان بــه
مشــهد آورده بــود و بــا حوصلــه از او مراقبــت
میکــرد و حتّــی دســت و پــای او را هــم
میبوســید و بــدون اینکــه توقّعــی داشــته باشــد.
بــه نظــر شــما آیــا خداونــد بــه بــه خاطــر ایــن کار
ایــن شــخص کــه یــک فعــل ارادی اســت چیــزی
بــه او الهــام نمیکنــد و کارهــای او را بــدون
اجــر و اثــر میگــذارد .خــدای حکیمــی کــه
میشناســیم امــکان نــدارد چنیــن باشــد .ممکــن
اســت خداونــد بــه تدریــج حکمــت را بــر زبــان
او جــاری کنــد و او اهــل حکمــت شــود.
در روایتــی از امیرالمؤمنیــن ـ ســام اهلل علیــه
ـ آمــده اســت کــه یــک یهــودی بــه ایشــان
گفــت :خداونــد محبّتــی از خــود بــه موســی بــن
عمــران افکنــد .امیرالمؤمنیــن ـ ســام اهلل علیــه
ـ فرمودنــد :آری چنیــن بــود لکــن بــه مح ّمــد ـ
ص ّلــی اهلل علیــه و آلــه و ســ ّلم ـ برتــر از ایــن
عطــا شــد .خــدای ع ـ ّز و جـ ّ
ـل محبّتــی از خــود
بــر او افکنــد .پــس ایــن کیســت کــه در ایــن نــام

شــریک اوســت؟ زیــرا از ســوی خــدای عــ ّز و
ّ
جــل کلمــه شــهادت بــا نــام او تمــام میشــود.
شــهادت کامــل نمیشــود جــز آنکــه گفتــه شــود
شــهادت میدهــم کــه جــز اهلل خدایــی نیســت و
شــهادت میدهــم کــه مح ّمــد ـ ص ّلــی اهلل علیــه و
آلــه و سـ ّلم ـ پیامبــر خــدا اســت .بنابرایــن اشــهد
ان ال الــه االّ اهلل شــهادت کاملــی نیســت و بعــد
از آن بایــد بــه رســالت رســول خــدا ـ ص ّلــی اهلل
علیــه و آلــه و سـ ّلم ـ هــم شــهادت بدهیــم و ایــن
محبّتــی کــه خداونــد نســبت بــه پیامبــر ،در مــردم
نهــاده اســت عطــا و الهــام االهــی اســت.
ســازگاری بیــن جانهــا ،عامــل دیگــری اســت کــه
در روایــات بــرای ایجــاد محبّــت مطــرح شــده
اســت .الفــت و ســازگاری بیــن جانها باعــث ایجاد
محبّــت میشــود .امیرالمؤمنیــن ـ ســام اهلل علیــه ـ
میفرمایــد :جانهــا چــون بــا یکدیگــر
ســازگار باشــند الفــت خواهنــد گرفــت.
زیستشناســان نیــز ســازش بــا محیــط
را مطــرح میکننــد ،مثــ ً
ا میگوینــد
جایــی کــه بــوی بســیار بــدی میدهــد،
اگــر انســان بــه تدریــج ســازش کنــد بــا
آن محیــط انــس میگیــرد.
همــه چیــز از جانــب خداونــد اســت
ولــی اراده انســان هــم دخالتــی دارد.
مثــ ً
ا بعضــی از زوجهــا چــون از دو خانوادهانــد
ممکــن اســت گاهــی اوقــات در مســائل و ســائق
اختالفاتــی داشــته باشــند و تــا بــا هم آشــنا شــوند
زمــان میبــرد .اگــر بتواننــد بــا کوتــاه آمــدن،
کنــار آمــدن ،ســخت نگرفتــن ،مســائل کوچــک را
بیهــوده بــزرگ نکــردن ،حلــم ورزیــدن و  ...بیــن
خودشــان ســازگاری ایجــاد کننــد به تدریــج انس،
الفــت و محبّــت ایجــاد میشــود .ابتــدا بایــد کاری
کــرد کــه ســازگاری و انــس و الفــت ایجــاد شــود،
بــرای ایــن کار هــر دو طــرف بایــد تــاش کننــد.
ایــن مســأله بــه ویــژه در میــان مــا کــه مــردم
اجتماعیتــری داریــم اهمیــت بیشــتری دارد.
مثـ ً
ا سیاســی بــودن مــردم مــا و اینکــه در مســأله
حســاساند و مشــارکت و
انتخابــات اینقــدر ّ
بحــث میکننــد .یــا اگــر اتّفاقــی بیافتــد همــه
جمــع میشــوند و میخواهنــد کمــک کننــد.
مثــ ً
ا در حادثــه ســاختمان پالســکو یکــی از
مشــکالت آتشنشــانان ایــن بــود کــه مــردم
تج ّمــع میکردنــد .یــا در زمــان جنــگ وقتــی

موشــک میزدنــد مــردم بــه جــای اینکــه فــرار
کننــد بالفاصلــه میآمدنــد و زیــر آوار ماندههــا
را بیــرون میکشــیدند .اینهــا همــه حاکــی از
بعــد اجتماعــی و ارتباطــی مــردم مــا اســت.
اگــر ســازگاری ایجــاد نشــود روابــط اجتماعــی
ســر از خشــونت و درگیــری در م ـیآورد .یعنــی
ایــن ویژگــی مثبــت کــه همــان اصــل ارتباطــات
اجتماعــی اســت اگــر بــا ســازگاری همــراه نباشــد
نــه تنهــا الفــت نمــیآورد ممکــن اســت بــه
نزاعهایــی هــم منجــر شــود.
ایمــان نیــز در روایــات بــه عنــوان عامــل محبّــت
ذکــر شــده اســت .از دیگــر امــور و عوامــل
محبّــت خلقهــای خــوب یــا خوشــگمانی
اســت .خوشخلقــی میتوانــد باعــث محبّــت
شــود« :حســن الخلــق یــورث المحبّــه و یؤ ّکــد
المــو ّده» .خوشخلقــی یــک معنــای
ـاص دارد یعنــی کســانی کــه فضایــل
خـ ّ
اخالقــی را در درون خودشــان ایجــاد
کردهانــد و یــک معنــای عــا ّم دارد کــه
همیــن رفتــار ظاهــری خــوب داشــتن
را شــامل میشــود .بــا مــردم تعامــل
خــوب داشــتن ،برخــورد مؤ ّدبانــه
غصــه را در دل
داشــتن ،زودرنــج نبــودنّ ،
نگــه داشــتن و چهــره خنــدان و ارتبــاط
نیکــو بــا مــردم داشــتن .خوشگمانــی نیــز بــه
معنــای ایــن اســت کــه نســبت بــه یکدیگــر
تفســیرهای مثبــت داشــته باشــیم .مثــ ً
ا اگــر بــه
یــک نفــر آشــنا ســام کردیــم ،او هــم مــا را دیــد
و ســاممان را شــنید ولــی پاســخ نــداد نبایــد در
مــورد او گمــان بــد کنیــم چــون شــاید ذه ـناش
جــای دیگــری بــوده و فقــط نگاهــاش بــه مــا
افتــاده اســت .یــا اگــر کســی خدمتــی انجــام داد
نبایــد بــه خودنمایــی تفســیر کنیــم.
عامــل دیگــر حســن العشــره (معاشــرت نیکــو
داشــتن) اســت مخصوص ـ ًا بــه بســتگان ســر زدن
و احــوال آنهــا را پرســیدن .بعضــی افــراد اصــ ً
ا
اهــل معاشــرت نیســتند.
ان شــاء اهلل در جلســه آینــده دربــاره موانــع و آداب
محبّــت بحــث خواهیــم کــرد و بعــد در مــورد
محبّــت بــه خداونــد مطالبــی را عــرض خواهــم
کــرد.
در جلســه قبــل گفتیــم کــه عرفــان نظــری بیانگــر
ســیر نزولــی از خــدا بــه عالــم طبیعــت اســت کــه

بــه آن قــوس نــزول میگوینــد .عرفــان عملــی ناظــر
بــه قــوس صعــود اســت؛ یعنــی کســی کــه از پاییــن
منــازل را یــک بــه یــک طــی میکنــد تــا بــه خــدا
میرســد .عشــق هــم در عرفــان نظــری مطــرح
اســت و هــم در عرفــان عملــی .در عرفــان نظــری
اینگونــه مطــرح میشــود کــه ظهــور و تج ّلــی خــدا
در عالــم طبیعــت بــه خاطــر اکســیر عشــق اســت.
یعنــی خــدا عاشــق مخلوقــات و مظاهــرش اســت
کــه آنهــا را خلــق میکنــد و ظهــور میدهــد –عرفــا
بــه جــای خلــق ،تعبیــر ظهــور را بــه کار میبرنــد.-
در عرفــان عملــی ســالک هــر منــزل را بــه واســطه
طــی میکنــد ولــی بــه طــور اختصاصــی
محبّــت
ّ
یکــی از منــازل عرفانــی منــزل محبّــت اســت.
بایــد نســبت بــه همــه محبّــت داشــته باشــیم.
ا ّمــا آیــا بایــد نســبت بــه کســانی کــه بــد هســتند
و بــدی میکننــد هــم محبّــت داشــته
باشــیم یــا نــه .پاســخ اجمالــی ایــن اســت
کــه مــا بایــد نســبت بــه همــه مــردم و
مخلوقــات محبّــت کنیــم ،ا ّمــا نــوع ابــراز
محبّــت متفــاوت اســت .چــون گفتیــم کــه
محبّــت مصادیقــی دارد .هدیــه دادن یکــی
از مصادیــق آن اســت ،امانــتدار بــودن و
تــاش بــرای رفــع گرفتــاری دیگــران نیــز
از مصادیــق محبّــت اســت.
وقتــی میخواهیــد بــه افــراد بــد محبّــت کنیــد
محبّتــی کنیــد کــه بــدی او برطــرف شــود .مثــ ً
ا
اگــر بــه کســی کــه بیدلیــل بــه دیگــران ســیلی
میزنــد و بــه آنــان توهیــن میکنــد و فحــش
میدهــد هدیــه بدهیــد و او را تشــویق کنیــد ،ایــن
کار باعــث میشــود بــدی او افــزون شــود .ا ّمــا
کســی کــه از ســر عصبانیّــت بــدی میکنــد ،اگــر او
را بگیریــد ،روی او را ببوســید و او را بــه آرامــش
دعــوت کنیــد ،ایــن هــم نوعــی ابــراز محبّــت اســت
ا ّمــا بــه قصــد آرام کــردن فــرد و بــرای جلوگیــری
از تــداوم یافتــن بــدی او انجــام میشــود.
بنابرایــن محبّــت را بایــد نســبت بــه همــه انســانها
داشــته باشــیم ا ّمــا اینکــه مصــداق و ظهــور آن
ـم اســت .مث ـ ً
ا در برابــر
چگونــه باشــد بســیار مهـ ّ
متکبّــر نبایــد تواضــع کنیــم تــا بفهمــد کــه تکبّــر بــد
اســت .اگــر تواضــع کنیــم تکبّــر او بیشــتر میشــود.
در واقــع تواضــع نکــردن ،یکــی از مصادیــق محبّــت
اســت نســبت بــه فــرد متکبّــر ،بــرای اینکــه او
بفهمــد کــه تکبّــر بــد اســت.
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پــس گســتره محبّــت بــه مــردم فقــط بــه افــراد
خــوب محــدود نمیشــود بلکــه افــراد بــد را نیــز
بایــد مــورد محبّــت قــرار داد .کســانی کــه معتادنــد
یــا دیگــران را بــه اعتیــاد میکشــند یــا در جامعــه
فســاد ایجــاد میکننــد ،محبّــت بــه آنهــا ،کمــک
کــردن بــه درمــان و نجــات آنهاســت .البتّــه قاضــی
بایــد بــرای چنیــن افــرادی حکــم اجــرا کنــد ولــی
همــه مــا کــه قاضــی نیســتیم .مــا بایــد بــا رفتــار
محبّتآمیزمــان کاری کنیــم کــه او از بــدی فاصلــه
بگیــرد و بــدیاش بیشــتر نشــود .قهــر کــردن بــا
کســی کــه رفتــار بــدی دارد ،کار درســتی نیســت.
اســام از ایــن کار نهــی کــرده اســت و میگویــد
اگــر شــما آشــتی کنیــد چنــد برابــر اجــر
داریــد .در حــدّ توانمــان بایــد تــاش کنیــم
کــه بــدان بدیشــان را تــرک کننــد حتّــی
اگــر بــه نتیجــه نرســیم.
پــس گســتره محبّــت ماننــد عدالــت
حدّ اکثــری اســت ا ّمــا مصــداق عدالــت
و رفتــار عادالنــه متفــاوت اســت .گاهــی
اقتضــای عدالــت ایــن اســت کــه بــه کســی
هدیــه بدهیــد .البتّــه مــا حــقّ نداریــم کــه
بهانــه رفتــار عادالنــه بــه کســی تازیانــه
بزنیــم چــون قاضــی نیســتیم .حتّــی پــدر بــا
اینکــه بــر فرزنــد خــود والیــت دارد حــقّ
نــدارد کتکــی بــه او بزنــد کــه بــدناش را
کبــود کنــد و اگــر ایــن کار را کــرد بایــد
دیــه آن را بدهــد .ولــی میتوانــد از روی
محبّــت چنــد ســاعت یــا حتّــی یــک روز
توجــه نکنــد .از طــرف دیگــر نبایــد
بــه او ّ
بــه گونــهای بــا فرزنــد محبّــت کنیــم
کــه جــری شــود .مثــ ً
ا اگــر پســر همســایه بــه
فرزندمــان کتــک زد و فرزنــد مــا هــم کتکــی بــه
او زد نبایــد او را تشــویق کنیــم چــون دفعــه بعــد
دوبــاره او را میزنــد.
در دزفــول اســتادی داشــتیم کــه بــه اســتاد امــام
معــروف بــود .فــوق لیســانس داشــت و ابتــدا مع ّلــم
آمــوزش و پــرورش بــود ،بعد اســتاد دانشــگاه شــد.
مــن در نوجوانــی او را در دوران کهنســالیاش
زیــارت کــردم .مــرد وارســته و عالمــی بــود.
مرحــوم معیــن در لغتنام ـهاش در قســمت واژگان
خوزســتانی و دزفولــی نــام او را آورده اســت.
یــادم هســت کــه یــک روز ایشــان بــرای مرحــوم
پــدرم تعریــف میکــرد کــه در بغــداد مع ّلــم دوره

ابتدایــی بــودم و صــدّ ام یکــی از شــاگردان مــن
بــود .صــدّ ام اصــ ً
ا آرام نبــود و همــواره شــیطنت
میکــرد و آزار میرســاند .هــر چــه او را نصیحــت
میکردیــم و آرامــاش میکردیــم بدتــر میشــد.
در زمــان جنــگ کــه دزفــول را موشــکباران
میکــرد ایــن اســتاد میگفــت ایــن موشــک زدن
از همــان آثــار کودکــی او اســت.
مــن شــنیدهام کــه یکــی از ســازمانهای
جاسوســی معــروف دنیــا افــرادی را کــه رفتارهــای
خشــونتآمیز دارنــد شناســایی میکننــد و بــه
آنهــا آمــوزش میدهنــد .یکــی از ســاواکیهای
زمــان شــاه –کــه چــون شــاکی نداشــت اعــداماش
نکردنــد و االن در مشــهد مغــازهای دارد-
تعریــف میکــرد کــه مــا چنــد بودیــم کــه
توســط آن ســازمان شناســایی شــدیم و به
ّ
مــا آمــوزش دانــد .بعــد از اینکــه انــواع
و اقســام شــکنجه را بــه مــا یــاد دادنــد و
همــه دورههــا تمــام شــد و مــا  5-4نفــر
قبــول شــدیم یــک نفــر سیاهپوســت را
دستبســته آوردنــد و گفتنــد هــر کــس
بتوانــد پوســت ایــن را زنــده زنــده بکنــد
عالیتــر از همــه اســت .از جمــع مــا
فقــط صــدّ ام بــود کــه توانســت ایــن کار
را بکنــد.
شــیطنت در سرشــت بعضــی افــراد اســت
ولــی روشهــای تربیتــی هم آن را تشــویق
میکنــد و بــر شــدّ ت آن میافزایــد.
بــه طــور ک ّلــی محبّــت گســتره حدّ اکثــری
دارد ا ّمــا گاهــی الزم اســت در راســتای
محبّــت کتکــی هــم بــه کــودک بزنیــم
البتّــه طــوری کــه کبــود نشــود .تنبیـهاش کنیــم ا ّمــا
نــه در حــدّ ی کــه باعــث آســیب جســمی و روحــی
او شــود .اینهــا بحثهــای تربیتــی اســت ولــی از
آثــار محبّــت اســت .گاهــی الزم اســت کــودک را
ادب کنیــم و ادب هــم از مصادیــق محبّــت اســت.
پینوشتها

1. knowledge
2. Humanism
3. Subjectivism
4. Secularism

دکرت بابک عالیخانی

عضو گروه حکمت هرن دینی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تحلیل و شرح بخشهایی از کتاب «فت َّوتنامۀ سلطانی»
مقدمه

َّ
فتوتنامــۀ ســلطانی بــا تصحیــح و مقدمــۀ تاریخــی
خــوب مرحــوم دکتــر محمدجعفــر محجــوب بــه
چــاپ رســیده اســت .تجزیــه و تحلیــل فلســفی
و معنــوی ایــن کتــاب (و دیگــر کتــب مشــابه)
موضوعــی اســت کــه هنــوز در آغــاز راه آن هســتیم
و الزم اســت کــه مطالبــی بیشــتر و بهتــر از آنچــه
تاکنــون در کتابهــا و مقــاالت چــاپ شــده ،ارائــه
ـوت بــه منزلــۀ اتمــام
شــود .چــاپ رســالههای فتـ َّ
کار تحقیــق و پژوهــش در ایــن بــاب نیســت .چاپ
ایــن رســالهها ،آغــاز طــرح مقاصــد عرفانــی و

فلســفی ایــن دســت متــون اســت کــه جــای آن دارد
مفصــ ً
ا در طــول دهههــای آینــده بــه یــاری
کــه َّ
حــق ،بــه همــت محققیــن و پژوهنــدگان دنبــال
شــود.
در ایــن کتــاب بینظیــر ،گفتگوهایــی دربــارۀ
فتــوت ،آداب و فضایــل آن ،عالئــم
تعریــف
َّ
َّ
مشــخصۀ آن و نیــز نشــانههای ورود در جرگــۀ
ـوت
ـوت کــه عبــارت انــد از :بســتن کمربنــد فتـ َّ
فتـ َّ
ُ
(شــدّ ) ،آداب نوشــیدن محلــول آب و نمــک (شــرب
1
فتــوت،
فتــوت) و همچنیــن پوشــیدن ســراویل
َّ
َّ
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بیــان شــده اســت.
ـوت از آغــاز
تعریفــات ک ّلــی ،آشــنایی بــا سلســلۀ فتـ َّ
و شــرح آداب آن بــه همــراه معانــی رمــزی آنهــا
(کــه چــرا نوشــیدن آب و نمــک ،بســتن کمربنــد
ـوت اســت) نیــز
و پوشــیدن ســروال جــزو آداب فتـ َّ
محــل بحــث مــا خواهــد بــود کــه بــا رجــوع بــه
فتوتنامههــای مایــهداری مثــل تحفةاالخــوان
َّ
ـرزاق کاشــانی بدانهــا پرداختــه خواهــد شــد.
ـ
عبدال
ّ
حســین واعــظ کاشــفی ســبزواری ،نویســندۀ ایــن
کتــاب گرانقــدر ،عــارف مســلک و خطیــب بزرگــی
بــود کــه در اوقــات مختلــف و در طــی ایــام هفتــه
جلســههای ِخطابــه میداشــته و مــردم را بــا راه
فتــوت و تصــ ّوف آشــنا میکــرده اســت.
و رســم َّ
ایــن نویســنده آثــار متعــدد و رســالههای بلنــد و
کوتــاه بســیاری در زمینههــای مختلــف دارد کــه
بــه گفتــۀ یکــی از نویســندگان از شــمارش بیــرون
اســت .از جملــه نوشــتههای او در رشــتۀ تفســیر،
کتــاب جواهرالتفســیر اســت .وی همچنیــن در
رشــتۀ نجــوم بســیار ماهــر بــوده اســت .چندیــن
رســالۀ نجومی(مربــوط بــه نجــوم و احــکام آن) از
وی باقــی مانــده اســت کــه از آن جملــه میتــوان
بــه رســالۀ «اختیــارات» اشــاره کــرد.
روحیــۀ نویســنده روحیــۀ شــیعی اســت ولــی بــه
نحــوی عجیــب ،چراکــه وی اهــل سـنَّت و جماعتی
اســت کــه بــه دوازده امــام تشــیع هــم گرایــش دارد
و (چنــان کــه خواهیــم دیــد) در درود فرســتادن
خــود در خطبــۀ کتــاب ،نخســت اســم خلفــای
الســام) را بــه
نخســتین و ســپس اســم ائمه(علیهم َّ
میــان آورده اســت .هــم بــه خلفــای راشــدین اذعــان
دارد و هــم عالقــه بــه ائمــۀ اثنیعشــر از خــود
نشــان میدهــد و اینهــا را بهطــوری جمــع زده
کــه در وهلــۀ ا َّول باعــث تعجــب اســت .بعضــی از
مو ِّرخیــن معاصــر بــه ایــن گرایــش تحــت عنــوان
«تســنّن دوازده امامــی» اشــاره میکننــد.
دورۀ زندگــی نویســنده قبــل از روی کار آمــدن
صفویــه بــوده و پیــش از ظهــور صفویه(هفــت،
هشــت ســال قبــل از ظهــور شــاه اســمعیل) وفــات
نمــوده اســت.
دورۀ زندگــی او دورهای اســت کــه صفویــه هنــوز
روی کار نیامــده و اســتقرار نیافتــه بــوده اســت و
مذهــب تشــیّع نیــز مجــال پیــدا نکــرده بــوده کــه
خــود را کامــ ً
ا تثبیــت کنــد ،یعنــی مرحلــهای
برزخــی بــوده اســت .روحیــۀ نویســنده و حالــت

بینابیــن داشــتن او شــاید متأثر از این دوره باشــد .در
دهههــای آینــده اســت کــه بســیاری از نویســندگان
از ایــن وضعیــت برزخــی بیــرون آمدنــد؛ ایشــان
یــا مذهــب شــیعه اختیــار کردنــد و ایــن نظریــۀ
ترکیبــی را نپذیرفتنــد و یــا گرایشهــای شــیعی
نداشــتنند (مث ـ ً
ا در هــرات یــا در دیگــر شــهرهای
افغانســتان فعلــی ،اطــراف ایــران در ترکمــن صحرا،
کردســتان و بلوچســتان) ،بــر مذهــب تس ـنّن باقــی
ماندنــد .بــه عبــارت دیگــر ،عــدّ های بــا ایــن راه و
رســم صفویــه همــراه شــدند و عــدّ های هــم نــه.
آغــاز کتابهــا بــا یــک خطبــه همــراه اســت کــه
در آن حمــد خــدای تعالــی و درود بــر پیامبــران
ذکــر میشــود و بعــد نویســندگان مقصــد خــود
را از نــگارش کتاب(یــا رســاله) عنــوان میکننــد و
بعــد وارد فصلهــای آن میشــوند.
الرحمن ّ
«بسم اهّٰلل ّ
الرحیم
ْ
َّ
َ
ُ
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ـ
ف
و
ال
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و أوضــح سـ ِـب
ـاء َو ال ُمـ ُـر َوء ِةَ 3م ْســلکا ِللن ِاه ِجیــن »
ِ
ترجمــه :ســپاس و ســتایش خــدای تعالــی را کــه
ـوت را منهاجــی بــرای رهــروان طریــق حــق
راه فتـ َّ
قــرار داد و راه وفــاداری و مــر ّوت را بــه مثابــۀ
مســلکی بــر رهپویــان آشــکار ســاخت.
َ َ َْ َ ْ
فتــوت بســیار
فــاء و ال ُم ُــر َوء ِة» :در رشــتۀ َّ
«س ِــبیل الو ِ
بــر خُ لــق وفــا تکیــه میشــود ،تــا آنجــا کــه
ـرزاق کاشــانی آن را اوج خصائــل جوانمــردان
عبدالـ ّ
ـوت بــه شــمار
برمیشــمارد .مــر ّوت نیــز مقدّ مــۀ فتـ َّ
مــیرود.
فتــوت مطــرح شــده کــه در
هشــت خُ لــق در
َّ
تحقیقــات غالبــ ًا آنهــا را بهصورتــی مصنوعــی
فتــوت یــک رشــته
آوردهانــد .رســایل و مســائل َّ
اســت و بــه زودی خواهیــم دیــد کــه بــرای علــم
ـوت موضــوع و مســائل تعییــن کردهانــد و راه و
فتـ َّ
رســم ویــژهای دارد .بازگــو کــردن مســائل متفرقــه
ـوت نخواهــد
کمکــی بــه شــناختن و شناســاندن فتـ َّ
کــرد و تنهــا احساســی کاذب بــه وجــود م ـیآ َو َرد
کــه رســائل جوانمــردان چــاپ شــد ،مســائل همــه
ـوت در همــه جــا جــاری
حــل شــد ،مــر ّوت و فتـ َّ
شــد و در علــم و عمــل بــه کمــال رســیدیم ،در
حالــی کــه در هــر دو قســمت (نظــر و عمــل)
بهشــدّ ت احســاس کمبــود میشــود.
خُ لــق ا َّول توبــه اســت .منظــور از توبــه در اینجــا

شــیوۀ تــرس و لــرز زاهــدان و چیزهایــی از ایــن
دســت نیســت ،بلکــه منظــور نویســندگان از توبــه،
بازگشــت بــه نــور فطــرت 6اســت؛ یعنــی اینکــه مــا
از خویشــتن خویــش غافــل هســتیم و بازمیگردیــم
بــه خویشــتن خویــش؛ مــن خــود را گــم کــردهام،
بــه خــودم بازمیگــردم و خــود را دوبــاره پیــدا
میکنــم .آری ،کســی کــه گوهــر گرانقــدر وجــود
خــود را شــناختِ ،گــردِ مناهــی و مالهــی نیــز
نخواهــد گردیــد.
ـوت و
همچنیــن بایــد اشــاره کــرد کــه مطالــب فتـ َّ
تصــ ّوف بــه هــم گــره خــورده اســت و در واقــع
7
فتــوت دنبــال میکنیــم.
رشــتۀ صوفیانــهای را در َّ
فتــوت
در نــزد کاشــفی ســبزواری نیــز مطالــب
َّ
بــه مطالــب تص ّوفــی کــه وی مطــرح کــرده ،گــره
خــورده اســت.
خُ لق دوم سخاوت است.
ترتیــب و جــای هریــک از ایــن خُ لقهــا و صفتهــا
حسابشــده ،دقیــق و محکــم اســت و قابــل
جابجــا کــردن و یــا فهرســتی بــرای حفــظ کــردن
یــا روخوانــی کــردن نیســت ،چــون ایــن مطالــب
برهانهــای مختــص بــه خــود را دارنــد .فیلســوفان
بزرگــی (کــه بــه افــق عرفــان و تصـ ّوف هــم بســیار
نزدیــک هســتند) در طــول تاریــخ پیــدا شــدند کــه
ـوت و تص ـ ّوف اقامــۀ
ســعی کردنــد بــر مطالــب فتـ َّ
برهــان کننــد؛ ایــن رشــته از ســهروردی شــروع شــد
و بعــد صــدرا هــم آن را ادامــه داد.
آنچــه جــای ت ّوجــه دارد ایــن اســت کــه اطالعــات
در ایــن زمینــه کــم و آموزشهــا و نحــوۀ شناســاندن
ایــن دســت مباحــث ،ناقــص و یــا نارساســت کــه
ایــن خــود نیازمنــد جبــران اســت تــا بتــوان خــود را
بــه سرچشــمههای ارزشــمند رســاند و از وضعیــت
ـوت بــه لحــاظ
فعلــی خــارج شــد .الزم اســت فتـ َّ
نظــری فهــم شــود و از نظــر عملــی هــم در پیــش
ـوت در
گرفتــه شــود تــا راه و رســم مــر ّوت و فتـ َّ
همــه جــا ترویــج شــود و ایــن راه و رس ـمها کــه
زمانــی وجــود داشــته و امــروز در حــال فرامــوش
شــدن اســت ،دوبــاره زنــده شــود.
خُ لــق دوم ســخاوت اســت؛ فتیــان و جوانمــردان
دســت گشــوده دارنــد و بخشــنده هســتند.
خُ لق سوم تواضع است.
خُ لــق چهــارم امــن (امنیــت) اســت ،یعنــی یــک نفر
جوانمــرد اعتمــاد بــه نفــس و آرامــش درونــی دارد
و اگــر ایــن آرامــش در کار نباشــد او از جوانمــردی

بــه دور اســت .ریشــه و منشــأ امــن هــم (چنــان
کــه در رســالههای جوانمــردی گفتهانــد) ایمــان
اســت .اگــر ایمــان نباشــد ،امنیــت خاطــر و آرامــش
ذکــر اهّٰلل
خاطــری هــم در کار نخواهــد بــود« :اال ِب ِ
ّ ُ
ـن القلــوب».
تطمئـ
ِ
خُ لق پنجم صدق و راستی است.
خُ لــق ششــم هدایــت اســت ،یعنــی جوانمــرد و فتی
راه را میدانــد ،پریشــان و گمــراه نیســت؛ میدانــد
کــه حــق چیســت و باطــل را نیــز میشناســد.
خُ لق هفتم خیرخواهی و نصیحت است.
و خُ لق هشتم هم وفاست.
ایــن هشــتگانه را در هنــر و معمــاری نیــز میتــوان
یافــت ،مثــ ً
ا در ســتارهها و شمســههای هشــت
پــر و هشتگوشــه در نقــوش کاشــیها و یــا در
حوضهــای هشــتضلعی .نقــوش ایــن کاشــیها
کــه بــا شــکلهای هندســی ترســیم شــدهاند،
ّ
مهــذب و
نمایشــگر اخــاق انســان فرهیختــه و
انســان جوانمــرد (و از آن باالتــر ،انســان کامــل)
اســت .بــه بیــان دیگــر ،از حیــث اخــاق بــرای
پــرورش و ســاخت انســان ،یــک هش ـتضلعی در
نظــر گرفتــه شــده کــه داللــت بــر هشــت صفــت
فتــوت در نقــوش
دارد .ایــن هشــت خُ لــق در
َّ
کاشــیها و هشــتپرهای کاشــیها (در هنــر)
پدیــدار آمــده اســت.
معانــی مربــوط بــه ایــن نقــش هــا ســاختگی و
کلیشـههای تحمیــل شــده و یــا نظریــات منعنــدی
نیســت کــه بتــوان بــا حفــظ کــردن و نقــل کــردن
طوط ـیوار دم از تفســیر ایــن هنرهــا زد .مث ـ ً
ا اگــر
بــا انســان شناســی اهــل معنــی آشــنایی کامــل و
نزدیــک داشــته باشــیم ،کمکــم معنــای اســلیمی
هویــدا میشــود و درمییابیــم کــه ایــن نقــوش در
واقــع ظهــور یــک سلســله اوصــاف هســتند .اگــر
بنــا باشــد فضایــل قدســی کــه در وجــود ســالکین و
تجســم پیــدا
اشــخاصی کــه در راه کمــال میپوینــد ّ
کنــد ،بــه همیــن شــکلهای هندســی درخواهــد
آمــد .کلیــد درک طــرح مارپیــچ را در بعضــی از
رســالههای ســهروردی میتــوان یافــت ،آنجــا کــه
میگویــد عشــق از َعشــقه 8اســت .ســالکان قــ ّوۀ
محرک ـهای دارنــد کــه همــان عشــق اســت و ایــن
ّ
حــرف تــازهای نیســت ،چراکــه اکثــر مــا بــا ســخن
حافــظ و موالنــا کمــی آشــنا هســتیم ،ولــی جــا
دارد کــه بــا فلســفۀ اشــراق و فلســفۀ صــدرا ،ایــن
آشــنایی بهتــر و دقیقتــر شــود.
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عشــقی کــه عرفــا در نظــر دارنــد عشــق حقیقــی
اســت (نــه مجــازی) و عشــق هــم حرکتی بیکــران و
نامحــدود اســت ،چراکــه متع َّلــق آن عشــق ،معشــوق
مطلــق اســت .حرکــت ســالک هــم نامتناهــی اســت.
راهــی کــه ســالک بــرای نزدیــک شــدن بــه بــی
نهایــت طــی میکنــد بــی نهایــت اســت و مقصــد
هــم بــی نهایــت اســت .ایــن معانــی بــه شــکل
اســلیمی نشــان داده میشــود.
ا در مســجد شــیخ لطــف ّ
مثــ ً
الل پیامــی کــه از
کاش ـیها و نقــش هــا بــه بیننــده منتقــل میشــود،
ایــن اســت کــه آنجــا خانــۀ عشــق اســت و در
آنجــا میتــوان بهراحتــی نیایــش و راز و نیــاز
کــرد .نقــش هــا زمینـهای بــرای پرســتش و نیایــش
حقیقــی فراهــم میکنــد .هنــر مقــدّ س کــه در ایــن
قبیــل نمونههــا مطــرح میشــود ،برمیگــردد بــه
خُ لقیــات درونــی و سیروســلوک باطنــی کــه در
بیــرون هویــدا شــده اســت.
ـوت کــه برشــمرده شــد ،بــه
ایــن هشــت خُ لــق فتـ َّ
اســتناد یکــی از ســخنان حضــرت امیر(قهرمــان
ـوت) اســت .در یــک روایــت طوالنــی از حضرت
فتـ َّ
امیــر(ع) ،از اوصــاف توبــه ،ســخاوت ،تواضــع،
امــن ،صــدق ،هدایــت ،نصیحــت (خیرخواهــی) و
وفــا ســخن بــه میــان آمــده ،بــا ایــن تفــاوت کــه در
شــمارش ایشــان ســخن از وفــا شــروع و بــه توبــه
ختــم شــده اســت .توضیــح ایــن مطلب آن اســت که
شــمارش مــا از پایینتریــن مرتبــه (یعنــی از آنجایــی
کــه هســتیم) آغــاز میشــود و لهــذا بــرای مبتــدی
ســیر و ســفر از توبــه آغــاز میشــود ،در حالــی کــه
حضــرت امیــر چــون حائــز اعلیالمقامــات اســت
از بــاال میبینــد و برمیشــمارد و بیــان ،بیــان و
لســان منتهیــان اســت و بــه طریقــۀ منتهیــان شــروع
ســخن از وفاســت.
در ایــن خطبــه همچنیــن بحــث ســالکین و ناهجیــن
فتــوت و تصــ ّوف
بــه میــان آمــده و رابطــۀ بیــن َّ
در اینجــا مطــرح شــده اســت .ایــن رابطــه بــه ایــن
ـوت (جوانمــردی) مقدّ مــه و
صــورت اســت کــه فتـ َّ
در واقــع دروازۀ تصـ ّوف حقیقــی و عرفــان حقیقــی
شــمرده میشــود ،یعنــی تــا زمانــی کــه مراحــل
فتــوت (جوانمــردی) در فــرد تح ُّقــق
مــر ّوت و
َّ
پیــدا نکــرده باشــد ،در طریقــت جایــی نخواهــد
داشــت و در ایــن جرگــه پذیرفتــه نخواهــد شــد.
بــه عبــارت دیگــر ،فــرد ابتــدا بایــد یــک سلســله
اوصــاف (همــان خُ لقیــات هشــتگانه) را داشــته

باشــد تــا بعــد بــرای مقصــدی کــه صوفیهــا در
نظــر دارنــد آمــاده شــود .جوانمــردان برآننــد کــه
فطــرت نورانــی انســان را مح َّقــق کننــد .موضــوع
اصلــی در اینجــا فطــرت نورانــی انســان و خُ لقیــات
هشــتگانه اســت (کــه میتــوان آن را بــا گل هشــت
پَــر نشــان داد) .انســان بــا هبــوط ،خــودش را
گــم کــرده اســت و جوانمــردان ســعی میکننــد
خویشــتن خویــش را پیــدا کننــد و بعــد از آن بایــد
در ســوز و گــداز عرفانــی از خویشــتن خویــش هــم
ـوت مقدَّ مــات و زمینهســازیها
عبــور کننــد .در فتـ َّ
مـ ِّ
ـد نظــر اســت و در عرفــان و تص ـ ّوف از قربانــی
کــردن ،ســوز و گــداز ،ســوختن و نابــود شــدن
ســخن م ـیرود.
ّ
ّ
آدم شــدن و تحقــق فطــرت انســانی همــان تحقــق
صفــات و خُ لقیاتــی اســت کــه برشــمرده شــد ،مثـ ً
ا
از فــرد میخواهنــد اهــل صــدق باشــد ،چــون
کســی کــه دروغ میگویــد از فطــرت انســانی و
از آدمیــت خــارج اســت و یــا میبایســت تواضــع
داشــت ،چــون غــرور کــه در کار آمــد فــرد از
فطــرت انســانی بیــرون میشــود .تواضــع میــراث
آدم ابوالبشــر اســت و غــرور میــراث ابلیــس ،چــون
او بــود کــه ادعــای برتــری بــر آدم کــرد و از ســجده
کــردن بــر او تکبّــر ورزیــد.
از ســوی دیگــر ســعی در عبــور کــردن از آدم و
حــ ّوا ،گذشــتن از تمــام قیدهــا و بندهــا و نیــز
نیســت و فانــی شــدن در اقیانــوس نــور مطلــق
متع ّلــق بــه رشــتۀ تصــ ّوف اســت.
ـوت
اکثــر قریــب بــه اتفــاق نویســندگان در درک فتـ َّ
و تصــ ّوف بــه خطــا رفتهانــد ،یعنــی مابهالتَّفــاوت
آنهــا را پیــدا نکــرده و آنهــا را یکــی انگاشــتهاند.
بــه لحــاظ مفهومــی مابهالتَّفــاوت ایــن دو ،مســألۀ
فنــا (فنــای مطلــق) اســت کــه در تص ـ ّوف مطلــب
فتــوت
اصلــی و کلیــدی اســت در حالــی کــه در َّ
مطلــب کلیــدی تح ّقــق نــور فطــرت اســت.
راه و رســم جوانمــردان در نهایــت بــه راه تص ـ ّوف
ختــم میشــود ،ولــی تعریــف راه و رســم
آنهــا همانــا نورانــی شــدن اســت و نویســندگان
فتوتنامههــا بــر ایــن نکتــۀ اشــراقی اصــرار و
َّ
تأکیــد بســیار دارنــد .در حالــی کــه در بینــش اهــل
تصــ ّوف بــه تعبیــر پیــر هــرات:
«تا دوگانگی برجاست نسبت به آدم و ح ّواست
چون دوگانگی برخاست آن یگانه خداست»
یعنــی تــا زمانــی کــه در اثنینیّــت و دوگانگــی

هســتیم ،بــا آدم و ح ـ ّوا نســبت داریــم (فرزنــد آدم
و ح ّواییــم) ،ولــی ســخن از فنــا کــه در میــان آمــد،
فقــط حــقّ مطلــق و توحیــد صــرف باقــی میمانَــد
و چیــز دیگــری در کار نخواهــد بــود؛ دیگــر نــه
آدمــی در کار اســت و نــه ح ّوایــی.
در آخــر رســالۀ «هیاکلالنّــور» ســهروردی ایــن
َّ ْ
ّ
«الل ّ
الفتــو َة ِحل َیتنــا 9و
هــم ْاج َعــل
دعــا آمــده اســت:
االشـ َ
ـوت را زیــب و زینــت
ـراق َســبی َلنا» :خدایــا! فتـ َّ
مــا و اشــراق را راه و رســم مــا قــرار ده.
ایــن دعــا دو مرحلــه دارد :ابتــدا میبایــد بــه
صفــات خــوب جوانمــردان آراســته شــد و ســپس
میبایــد بــه مرحلــۀ پیشــرفتۀ اشــراق نائــل آمــد.
فتــوت و تصــ ّوف
معمــوالً در رســالهها واژههــای َّ
بــه کار رفتــه اســت ،ولــی در نــزد شــیخ اشــراق
ـوت و اشــراق مطــرح شــده و وی بــه
دو لفــظ فتـ َّ
جــای لفــظ تص ـ ّوف لفــظ اشــراق را بــه کار بــرده
اســت .معنــی اشــراق رســیدن بــه نــور مطلــق اســت
و رســیدن بــه نــور طامــس .یعنــی نهایتـ ًا راه ســالک
در نــور خیــره کننــدۀ حــق تمــام میشــود .دیــدن
نــور مطلــق و خیــره شــدن و محــو گشــتن در آن،
همــان راه اشــراق اســت کــه در بیــان ســهروردی
آمــده اســت.
هرچنــد رســیدن بــه آدم َّیت(کــه مقــام کرامــت
اســت) بســیار خــوب و ارزشــمند اســت ،امــا در
واقــع مقدّ مـهای اســت بــرای عبــور از آن و رســیدن
بــه فنــای مطلــق.
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ٰ
َا ْ
ـآء البــر ِار الخی ِار
ـاب الط ِریقـ ِـة محمـ ٍـد الم َختـ
ـ
ب
ر
ـار ْو خلفـ ِ
ِ
نیــن أبی َب ْکــر َو أمیــر ال ُم ْؤم َ
أمیــر ِ ْال ُم ْؤم َ
ــر َ
نیــن ُع َم َ
أمیــر
و
ِ
َ َ ِّ ِ
ْ
ُْْ ِ َ ُِْٰ َ
ــان ذی ٍ ُّالن َور ْیــن ِ َ
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ـی اهّٰللُ َع ْن ُه ِـ ْـم ِل ْظ ٰه ِــار َم ٰراســم ْال َحــقِّ
َ
َ
ـب ر ِضـ
ْابــن أ ِبیط ِالـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ٍ
ْ
َْ ْ ْ ٰ ْ
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ـار ال ِکـ ٰـر ِام ال َبـ َـر َر ِة
الســا ُم علــی ِعتر ِتـ ِـه الطهـ
و الحقیقــة و
ِ
ْ
َ َ ْ ِ ِْ َ ْ ٰ ْ
َ َ ْ َ َّ َ
ٰ
ُ
ُ
َ
ٰ
ـار المت ِاب ِعیــن المب ِای ِعیــن تحــت الشــجر ِة».
و صح ِبـ ِـه الخیـ ِ
ترجمــه :درود و ســام بــر کســی کــه بــه تکمیــل
قاعدههــای دیــن کمــر ه ّمــت بســت از اربــاب
طریقــت کــه در رأس آنهــا رســول بــزرگ،
محمــد(ص) مختــار اســت و بــه دنبالــش خلفــا
َّ
و ســپس عتــرت پــاک بزرگــوار نیکــو و صحابــۀ
نیکــوی متابــع کــه در زیــر درخــت بیعــت کردنــد.
در نســخهای از ایــن رس َــاله بعــد از خلفــای ابــرار
ُْْ َ َ
ـن ح َســنِ ،أمیـ ِـر
و اخیــار آمــده اســت« :أمیـ ِـر المؤ ِمنیـ
ْال ُم ْؤمنیـ َ
ـن َع ِلـ ِّ
ـی» .توضیــح آنکــه ابتدائـ ًا در نســخه نام
ِ
خلفــا وجــود داشــته کــه بعــد بــا قلمــی روی اســم

خلفــا خــط کشــیده و بــه جــای آن اســامی ائمــه را
نوشــتهاند .ولــی در تصحیــح حاضــر اینگونــه آمــده
اســت« :امیرالمؤمنیــن ابیبکــر و امیرالمؤمنیــن عمــر و
امیرالمؤمنیــن عثمان(ذیالنوریــن)» .چنــان کــه گفتــه
شــد ،نویســنده از ســنّیهای دوازده امامــی اســت
و طبــق نظریــۀ اهــل سـنّت و جماعــت ایــن چهــار
تــن (کــه نــام شــان ذکــر شــد) خلفــای راشــدین نام
دارنــد .امــام علــی(ع) در نــزد اهــل سـنَّت چهارمین
خلیفــه اســت .جنــگ مذهــب خــودش را در ابتدای
کتــاب تــا انــدازهای نشــان داده اســت.
ِ
ـن
در پاورقــی ســوم در ایــن متن(ذیــل أَمیـ ِر ال ْ ُم ْؤمنیـ َ
ــر]) امیرالمؤمنیــن علــی آمــده اســت و در
[ ُع َم َ
پاورقــی شــمارۀ چهــار (ذیــل ذی النُّو َریْــنِ )
چنیــن آمــده اســت« :حســینالذالنورین پیداســت
کــه ایــن تحریفهــا از جانــب کاتبــی شــیعه مذهــب
در خطبــۀ کتــاب راه یافتــه اســت ،چــه معقــول نیســت
کــه نخســت امیــر حســن و ســپس امیرالمؤمنیــن علــی و
ســپس امیرالمؤمنیــن حســین بــا لقــب ذوالنورین(لقــب
عثمانبنعفــان خلیفــۀ ســوم) یــاد شــود و آنــگاه دوبــاره
نــام امیرالمؤمنیــن علــی(ع) بــا نعتهــای مخصــوص
اهــل ســنت بیایــد و ایــن نیســت مگــر آنکــه کاتــب نــام
ابوبکــر و عمــر و عثمــان را تراشــیده و نــام علــی و حســن
و حســین را بهجــای ایشــان نوشــته ،غافــل از ایــن کــه نــام
حضــرت مــوالی متقیــان بــار دیگــر نیــز یــاد شــده اســت!
متــن بــه قیــاس تصحیــح شــد».
بعــد از خلفــای راشــدین ذکــر ائمــه بــه میــان
آمــده اســت و بعــد آن گــروه از صحابــه کــه در
زیــر درخــت بــا حضــرت رســول بیعــت کردنــد
(اصحــاب بیعــت رضــوان).
بیعــت رضــوان نــزد عرفــا از اه ّم َّیــت بســیار
برخــوردار اســت و آن بیعتــی عرفانــی بــود
کــه بهصــورت رمــزی در پــای درخــت اقاقیــا
بســته شــد؛ اصحــاب آمدنــد و یکــی یکــی بــه
پیغمبــر دســت بیعــت دادنــد .ایــن بیعــت درســت
قبــل از صلــح حدیبیّــه در ســال ششــم هجــرت
صــورت گرفتــه اســت .در نــزد نویســندۀ صوفــی
مســلک (کاشــفی ســبزواری) ذکــر ایــن بیعــت
در زیــر درخــت ،مخصوصــ ًا بــه میــان آمــده
اســت ،چــون وی در ایــن کتــاب از بیعــت
صوفــی و از بیعــت جوانمــردان ســخن خواهــد
گفــت کــه در جلس ـهای کــه بــرای ایــن منظــور
تشــکیل میشــود ،اســتاد شــدّ حضــور مییابــد
و کمربنــد جوانمــردان را میبنــدد .آداب ایــن
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بیعــت در دنبالــۀ ســخن بیــان خواهــد
شــد.
11
«و بعــد ،ایــن رســالهای اســت در بیــان
َ ّ
طریــق اهــل َّ
فتــوت و قوانیــن و آداب شــد 12و بیعــت ،و
پوشــیدن تــاج و خرقــه ،و شــرح ادب و ســیرت هــر فرقــه ،و
شـرایط شــیخ و مریــد و شــاگرد و اســتاد ،و لــوازم تکمیل و
تعلیــم و تلقیــن و ارشــاد ،13کــه فقیــر حقیــر و کثیرالتقصیــر
حســین الکاشــفیَّ ،ایــدهاهّٰلل باللطــف الخفــی ،14از کتــب
معتبــره و رســایل مشــتهره اســتنباط نمــوده و در ســلک
ُ ّ
تألیــف کشــید ،و چــون بــه نــام خــد ِام مــزار پــر انــوار
امــام تمــام
حضــرت عرشــی مرتبــت قدســی
منزلــت َّ ِ
َ
ْ
ُ ْ َّ ٰ
یــق،
همــام َامــام،
و
ســلطان الولی َّ ِ
یــق َالت َح ِق ْ ِ
ــاء ِفــی َّط ِر ُِ
ُْ ٰ ُ ِْ
َ
ْ
ْ
ـف
برهــان الصفیــآء فــی تحقیــق
ـق َالـ ِـذ ٌی هــو ِبوصـ ِ
الط ِریـ ِ
َ ِ ٌ ِْ ِ ِ َ َ ِ 15
َْ
ْ
َ
ــف ح ِقیــق
مــال الوص
مــال ج ِدیــر و ِبک
الک
ِ
ِ
ِ
َ ُّ ْ ُ ُ ٰ َ َ َّ
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وسی َم ْن تلق َب ِبالرضا
علی ابن م
ٰ ُ ْ َ ٰ ُّ ُ ٰ ٰ ُ ْ ُ ُ 17
ٰ 18
إمام الوری نور الهدی ک ِاشف الدجی
امام بحق ،شاه مطلق که آمد
حریم درش قبله گاه سالطین
ســام اهّٰلل علیــه و علــی آبآئــه الطاهریــن ســمت اتمــام
پذیرفــت ،ایــن را َّ
فتوتنامــۀ ســلطانی نــام نهــاد؛ و اســاس
ّ
ایــن رســاله بــر مقدمــه و دوازده بــاب ُو خاتم ـهای الیــق
ّ ٰ
الرشــاد و ْمنــه ْال ْمبــدأ و إ ْلیــه ْال ٰ
معــاد؛ و
افتــاد ،و اهّٰلل ولــی
ِ
ّ
َّ
مقدمــه در شــرف علــم فتــوت اســت و موضــوع ایــن علــم،
و بیــان معنــی فتـ َّـوت بــه حســب لغــت و اصطــاح ،مبنــی
بــر ســه فصــل».
در رأس منابعــی کــه نویســنده بــه آنهــا اشــاره
کــرده ،کتــاب تحفةاالخــوان کاشــانی اســت و نیــز
کتــاب ُع َمــر ســهروردی (غیــر از شــهابالدّ ین
یحیــی ســهروردی فیلســوف) کــه شــیخ خانقــاه
ـوت دارد .نــام
بــود و یکــی دو رســاله در بــاب فتـ َّ
کتــاب مشــهور او در تصــ ّوف «عوارفالمعــارف»
اســت.
فتوتنامــۀ
اینکــه چــرا نویســنده نــام کتــاب را َّ
ســلطانی نهــاده اســت ،شــاید در وهلــۀ ا َّول بــه
نظــر برســد کــه نویســنده بــه نــام ســلطان زمــان
خــودش چنیــن کــرده اســت کــه در واقــع رســمی
متــدا َّول بــوده کــه کتــاب یــا متنــی را بــه نــام امیــر
و ســلطانی مینوشــتند و بــه او تقدیــم میداشــتند
و نــام آن امیــر را هــم در عنــوان رســاله درج
میکردنــد .مثــ ً
ا شــیخ اشــراق ســهروردی دو تــا
از رســالههای خــود را بــه نــام امــرا
و شــاهان تــرک ســلجوقی نامیــده
اســت« :پرتونامــه ســلیمان شــاهی»

بــه نــام ســلیمان شــاه و «الــواح عمــادی» بــه نــام
عمادالدّ یــن ابوبکــر.
ولــی در اینجــا مقصود از ســلطان ،ســلطان خراســان
(امــام هشــتم (ع)) اســت و بــه نــام آن امــام بــزرگ،
فتوتنامــۀ
نویســنده نــام نوشــتۀ خــودش را َّ
ســلطانی نهــاده اســت.
نویســنده همچنیــن بنــا داشــته تــا یــک خاتمــۀ
مناســب حــال هــم بنویســد کــه گویــی موفّــق
بــه نــگارش آن نشــده و یــا نســخهاش بــه دســت
مــا نرســیده اســت .در هــر حــال ،از ایــن کتــاب
ارزشــمند (نســخۀ چاپــی حاضــر) مقدمــۀ آن بــه
همــراه هفــت بــاب از دوازده بــاب موجــود اســت
کــه متأســفانه پنــج بــاب و خاتمــۀ الیــق را نــدارد.
ـوت یــک علم اســت،
نویســنده بــر آن اســت کــه فتـ َّ
موضــوع و مســائل دارد و موضوعــش هــم نفــس
انســان و نــور فطــرت اســت .ایــن مطالــب کــه
وی در ســه فصــل ابتــدای رســاله بدانهــا پرداختــه
اســت ،بــرای درک مباحــث آینــده بســیار حائــز
اه ّم َّیــت اســت.
پینوشتها:

 -1سروال (جمع آن سراویل) به معنی شلوار است.
 -2منهاج :سبیل ،راه
ُ -3م ُر َوءةّ :
مروت ،مردمی
 -4ناهجین :پویندگان ،روندگان
 -5نشــانهگذاری ،رســمالخط و اعرابگــذاری عبارتهــای
نقــل شــده ،تابــع اصــل متــن نبــوده و بــا اصالحاتــی همـراه اســت.
« -6نــور فطــرت» کلمــۀ کلیــدی رســالههای مــا در رشــتۀ فتـ َّـوت
ا ست .
ّ
 -7بــه زودی مطــرح خواهــد شــد کــه َّ
فتــوت شــرط و مقدمــۀ
ّ
تصــوف بــه شــمار مــیرود.
 -8عشقه :گیاه پیچک
 -9حلیت :زینت ،زیور
َ َّ
 -10شد :کمر بست
 -11بعد از حمد خدا و درود بر پاکان
َ -12ش ّد :بستن کمربند َّ
فتوت
ً
َّ
 -13نویســنده مطالــب خــود را بــه نثــر مســجع نوشــته اســت مثال
بیــن فتـ َّـوت و بیعــت ،خرقــه و فرقــه ،اســتاد و ارشــاد هماهنگــی
(سـ�جع) دیـ�ده میشـ�ود.
 -14خداوند با لطف پنهان خود او را تأیید کند.
 -15جدیــر :شایســته ،ســزاوار (حقیــق نیــز بــه همیــن معنــی
اسـ�ت).
 -16او که لقب رضا یافته است.
َ
َ -17وری :خلق ،مردمان
ُ ُّ
 -18کاشف الدجی :برطرف کنندۀ ظلمات.

تحلیل و شرح بخشهایی از کتاب «فت َّوتنامۀ سلطانی»

دکرت بابک عالیخانی
عضو گروه حکمت هرن دینی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مقدمه فصل ا َّول
ّ
در شرف علم فت َّوت
بــدان کــه علــم فتـ َّـوت علمــی شــریف اســت ،و
ّ
تصــوف و توحیــد ،و
شــعبهای اســت از علــم
اکابــر 1عالــم در ایــن علــم رســالهها ســاختهاند و
در صفــت و توجیــه کمــال او نســخهها پرداختــه؛
از جملــه در رســالۀ تبصــرة االصفیاء آورده اســت،
شــعر-
ضآء بــه فــی ُظ ْل َمــة ْال َجهــل وَ
ـور ُی ْسـ َـت ُ
ع ْلـ ُـم ْال ُف ُتـ َّـوة ُنـ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِْ َ
ْال َ
ْ
یــآء َو الک َســل»2
م
ع
ِ
ِ
فتــوت روشــناییای اســت کــه
ترجمــه :دانــش َّ
از آن در ظلمــت جهــل و نابینایــی و کســالت
پرتویــی بــه دســت میآورنــد .منظــور ایــن
اســت کــه در عالمــی کــه فرورفتــه در بیحالــی
معنــوی ،نابینایــی و جهــل و بیخبــری معنــوی
ـوت بــه ماننــد نــوری اســت کــه
اســت ،علــم فتـ َّ
روشــنی بخــش اســت.
ّ
عبدالــرزاق کاشــی کــه
«و خواجــه کمالالدیــن
َّ
صاحــب تأویــات اســت ،در فتوتنامــۀ خــود
آورده:
ع ْل ُم ْال ُف ُت َّوة ع ْل ٌم َل ْی َس َی ْعر ُفهُ
ّٰ ِ َ ُ ْ ِ ِ ْ
ِ ٌ
ِال أخو ِفط َن ٍة ِبال َح ِّق َم ْو ُصوف

َ
ُ
ْ ُ
َ َ
َو ک ْیف َی ْع ِرف ُه َم ْن ل ْی َس َیش َهد ُه
ُ
َّ
َ
ْ ٌ
ُ
َ َ
َو ک ْیف َی ْع ِرف ض ْو َء الش ْم ِس َمکفوف»
فتــوت دانشــی اســت کــه آن
ترجمــه :دانــش
َّ
را نمیشناســد مگــر شــخص زیرکــی کــه
ح ّقانی(اهــل حقیقــت) باشــد.
ـوت (عالَــم اخــاق فاضله)
کســی کــه در عالــم فتـ َّ
حضــور نــدارد ،کســی کــه اینجــا شــاهد و حاضــر
نیســت ،چگونــه ایــن علــم را بشناســد و بدانــد؟
چطــور یــک نابینــا روشــنی خورشــید را بدانــد؟
منظــور ایــن اســت کــه بــه صــرف کتــاب
خوانــدن ،کار تمــام نمیشــود و بایــد ایــن
مهــم را متذ ّکــر شــد کــه الزم اســت عمــ ً
ا در
فتــوت حضــور یافــت .صــرف حــرف و
عالــم
َّ
گفتــار کافــی نیســت .همچنیــن بایســتی چشــمی
بهدســت آورد و روشــنایی فطــرت را دیــد .علــم
ـوت راجــع بــه روشــنایی فطــرت خود ماســت.
فتـ َّ
«و در کتــاب قواعدالفتــوة ایــن بیتهــا را بــه
ّ
شــیخ فریدالدیــن عطــار قــدس سـ ّـره اســناد کــرده،
نظــم:
َّ
هر که از علم فتوت بهره یافت
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رو سوی دین کرد و از دنیا بتافت
دیدۀ دل از َّ
فتوت روشن است
روضۀ 4جان از َّ
فتوت گلشن است
گر ُب َود علم َّ
5
فتوت بر سرت
هر زمان بخشد صفای دیگرت
الفتــوة ،و َّ
ّ
فتوتنامــۀ شــیخ
و دیگــر در رســالۀ آداب
7
کبیــر ،6و عــوارف المعــارف ،و مرصــاد العبــاد ،و
حدیقهالحقیقــه 8،و رســالۀ ســیرجانی و زاداآلخــرة ،و
ذریعــۀ اصفهانــی 9،و تذکــرة َّ
االولیــاء 10،ذکــر ایــن علــم
و شــرف فتـ َّـوت و تعریــف کســی کــه مظهــر ایــن صفــت
باشــد مســطور اســت؛ و شــرف ایــن علــم همیــن بــس
کــه اســناد بــه حضــرت شــاه والیــت و فرزنــدان بزرگــوار
آن حضــرت کــرده؛ و خواجــه عبدالـ ّـرزاق کاشــی آورده
اســت کــه مبــدأ ّ
نبــوت و مظهــر آن آدم صفیاللــه
علیهالســام بــود و قطــب ّ
نبــوت ابراهیــم خلیــل
علیهالســام و خاتــم نبـ ّـوت حضــرت ســید المرســلین
صلواةاللــه علیــه وعلــی ســایر االنبیــاء .همچنیــن مبــدأ
فتـ َّـوت و مظهــر آن ابراهیــم خلیــل اســت و قطــب فتـ َّـوت
مرتضــی علــی اســت علیهالســام و خاتــم َّ
فتــوت
مهــدی هــادی علیهالســام خواهــد بــود از َّاوالد
حضــرت رســالت صلــیاهّٰلل علیــه و ســلم؛»
اگــر بخواهیــم سلســلۀ انبیــا را از آدم تــا
خاتــم رســم کنیــم ،حضــرت آدم(ع) در
ابتــدا ،حضــرت خلیــل(ع) در میانــه و
محمــد(ص) در خاتمــۀ آن قــرار
حضــرت َّ
میگیــرد و ایــن رشــته از آدم تــا ابراهیــم و از
ابراهیــم تــا خاتماالنبیاســت .بــه عــاوه ،یــک
ـوت هــم میتــوان در نظــر
سلســله و زنجیــرۀ فتـ َّ
ـرزاق کاشــانی آن را طــرح کرده
گرفــت کــه عبدالـ ّ
کــه ایــن رشــته از حضــرت ابراهیــم(ع) شــروع
میشــود ،قطــب آن ،حضــرت امیــر( ع) و خاتــم
حجــت(ع) اســت.
آن هــم حضــرت َّ
نویســنده در ادامــۀ ســخن خــود بــه نقــل یــک
ســخن گرانبهــا از هریــک از ائمــۀ اثنیعشــر
الســام) میپــردازد کــه گویــای
(علیهــم َّ
عالقهمنــدی او بــه ایشــان اســت.
3
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«و چنانچــه ابراهیــم (ع) کــه قطــب ّ
نبــوت بــود
هــر پیغمبــری کــه بعــد از او آمــد متابعــت او کــرد
َ
کــه :إ َّتبـ ْـع 11م َّلـ َـة 12إ ْ
اهیـ َـم حنیفــاً  13و همچنیــن هــر
ر
ب
ِ
ِ
ِ ِ
صاحـ ِـب َّ
فتوتــی کــه بعــد از شــاه والیت باشــد هر

آینــه او را متابعــت وی بایــد کــرد .14پــس علمــی
کــه مبــدأ آن ابراهیــم خلیــل علیهالســام باشــد
و قطــب آن علــی ولــی علیهالســام و خاتــم آن
مهــدی هــادی (ع) در شــرف آن علــم چــه تــوان
گفــت؟»51
بعــد از دورۀ حضــرت امیــر ،جوانمــردان تابــع
جوانمــرد بزرگــی هســتند کــه دربــارۀ او گفتــه
شــده« :ال فتــی اال علــی ،ال ســیف اال ذوالفقــار»
و حضــرت رســول(ص) هــم در وصــف وی
فرمــوده اســت« :افتاکــم علــی» :از بیــن شــما،
جوانمردتــر از همــه علــی اســت .نویســندههای
فتوتنامههــا ایــن گفتههــا را بســیار نقــل
َّ
میکننــد .
ّ
الفتــوة آورده اســت کــه در زمــان
«و در قواعــد
َّ
شــیث نبــی علیهالســام میــان طریقــت و فتــوت
هیــچ جدایــی نبــود .از زمــان او 16تــا بــه عهــد
خلیلالرحمــن صلــواتاهّٰلل علیــه طریقــت 17همــان
فتــوت بــود و َّ
َّ
فتــوت همــان طریقــت؛ و لبــاس
اهــل طریقــت و َّ
فتــوت خرقــه بــود .چــون دور
بــه خلیــل الرحمــن رســید ،جمعــی گفتنــد :مــا
بــار خرقــه نمیتوانیــم کشــید .حضــرت
ابراهیــم علیــه الســام ایشــان را در کشــتی
طریقــت نشــاند 18و در میــان دریــای
حقیقــت بــرد و بــه جزیــرۀ فتـ َّـوت رســانید
و گفــت شــما در ایــن جزیــره مســکن
ســازید تــا بــه ســامت و عافیــت از غــارت
شــیطان امــان یابیــد . 19ایشــان گفتنــد :چنانچــه
طریقــت را لبــاس مقـ ّـرر بــود جهــت فتـ َّـوت نیــز
لبــاس تعییــن فرماییــد».
ـوت و تصـ ّوف بــه ایــن شــکل اســت
جدایــی فتـ َّ
کــه اینهــا دو مقولــۀ جــدا از هــم هســتند؛ تصـ ّوف
بــا فنــا ســروکار دارد و امــری اســت بســیار
ســخت و دشــوار ،ولــی آدم شــدن بــه نســبت
آســانتر و شــدنیتر اســت .منظــور نویســنده
ایــن اســت کــه هرچنــد قربانــی شــدن و ســوخت
و ســوز خیلــی دشــوار اســت ،ولــی میتــوان
الاقــل خــود را بــه دروازۀ عرفــان رســاند کــه
فتــوت نــام دارد.
َّ
فتــوت و عرفــان هیــچ تمایــزی
در ابتــدا بیــن
َّ
نبــود ،ولــی بــه مــرور زمــان کــه ظرف َّیــت مردمــان
و تح ّملشــان کمتــر شــد ،الزم آمــد کــه حســاب
فتــوت از حســاب طریقــت جــدا شــود ،چــون
َّ
همــه قــادر نیســتند خــود را بــرای فنــاء فــیاهّٰلل

آمــاده کننــد ،ولــی متّصــف شــدن بــه یک سلســله
خصایــص ماننــد صــدق ،ســخا و وفــا بــرای همــه
ســر و ممکــن اســت و اصــ ً
ا بــه طــرف
می َّ
آدم َّیــت حرکــت کــردن امــری واجــب اســت
و خــارج شــدن از آدم َّیــت بهک ّلــی مــردود و
ناپســند بــه شــمار مــیرود.

ـوت و اهــل تص ـ ّوف تــا زمــان حضــرت
اهــل فتـ َّ
ابراهیــم خلیــل (ع) لبــاس واحــدی داشــتند
فتوت(اهــل آن جزیــره) بنــا بــه
[اصحــاب َّ
درخواســتی کــه از حضــرت ابراهیــم داشــتند،
خواســتار لباســی مخصــوص بــه خود(هماننــد
اهــل تصــ ّوف) بودنــد] و از زمــان ایشــان بــه
ـوت ســروال
بعــد لباسهــا دوتــا شــدند .اهــل فتـ َّ
دارنــد و اهــل تصــ ّوف خرقــه .خرقهپوشــان
مختــص
غیــر از سروالپوشــان هســتند؛ خرقــه
ّ
کســانی اســت کــه بــرای فنــا آمــاده میشــوند و
آن از عهــدۀ هرکســی برنمیآیــد.
«ابراهیــم علیهالســام ســروال را کــه بــه
فارســی زیــر جامــه گوینــد و اهــل ع ـراق
فتـ َّـوت خواننــد 20بـرای ایشــان مقــرر کــرد؛
و او یــک جــزو از خرقــه اســت چنانچــه
َّ
فتــوت یــک جــزو از طریقــت اســت؛ و
بــه واســطۀ آنکــه اکثــر مــردم بدیــن لبــاس میــل
فتوت مشــهور شــد ،و اال علــم َّ
کردنــد علــم َّ
فتوت
ِ
شــمهای اســت از علــم طریقــت و بــه ســبب آنکــه
اکثــر مــردم بدیــن لبــاس میــل کردنــد جمعــی
سرگشــتگان بادیــۀ غفلــت کــه بــه مجــرد حفــظ
ُّ
تشــبه
الفــاظ بیمعنــی و اداء ســخنان بیاصــل
بــه اهــل فتـ َّـوت میکننــد و از حقیقــت ایــن علــم
دم میزننــد؛ هوشــمندان منــازل تحقیــق وجــوه
عرایــس 21نفایــس ایــن علــم را بــه نقــاب خفــا از
نظــر نامحرمــان پوشــیدهاند و در مراعــات قاعــدۀ
ّ
ْ ََ َ ْ ُ َ ْ ً ٰ َ
کلیــۀ :مصــرع –و مــن نهـ
ـج 22الج ّٰهــال ِعلمــا أضاعـ ُـه-
بهغایــت کوشــیده و پیــر رومــی 23فرمایــد:
تیغ دادن در کف زنگی مست
به که آید علم ناکس را به دست»
ســروال (زیرجامــه) یــک جــزء از خرقــه اســت،
یعنــی خرقــۀ صوفیهــا آن زیرجامــه را هــم در
بــر دارد ،بــه ایــن معنــی کــه در واقــع صوفیهــا
مرحله(فتــوت) عبــور کردهانــد و عــاوه
از آن
َّ

بــر ســروال ،چیــز دیگری(کمــال فزونتــری)
فتــوت را در بــر دارد،
هــم دارنــد .تصــ ّوف
َّ
ـوت تصــ ّوف را در بــر نــدارد؛ بــا ایــن
ولــی فتـ َّ
فتــوت را میتــوان بهصــورت جزیــرهای
حــال،
َّ
مســتقل و بــا لبــاس مخصــوص بــه خــود آن هــم
نــگاه کــرد .جزیــرهای اســت کــه صوفیهــا هــم
از آن عبــور میکننــد و بــه مثابــۀ دروازهای اســت
کــه هرکــس بخواهــد راه فنــا را در پیــش بگیــرد
بایســتی اوصــاف جوانمــردان را بــه دســت آورده
باشــد (مثــ ً
ا راســتی ،وفــاداری )...،و بعــد از آن
گــذر کنــد ،وگرنــه در طریقــت پذیرفتــه نخواهــد
شــد.
ایــن مباحــث بــه لحــاظ سمبولیســم لبــاس ،بعــد
توجــه بــه خــود ایــن کتــاب شــریف
از ایــن بــا ّ
بیشــتر شــکافته خواهــد شــد .نویســنده در
چندیــن صفحــه راجــع بــه ایــن لباسهــا و آداب
آن مطالبــی مطــرح خواهــد کــرد کــه نیازمنــد
تجزیــه و تحلیــل دقیقــی اســت کــه تقریبــ ًا
صــورت نگرفتــه و بیشــتر همــان نقــل قولهــا
بــا برداشــتی خطــا (خلــط تصــ ّوف بــا
فتــوت) ذکــر میشــوند.
َّ
معنــی مصــرع عربــی چنیــن اســت:
هرکســی بــه ُج ّهــال علمــی را ببخشــد،
توجــه
آن را ضایــع ســاخته اســت .بایــد ّ
داشــت کــه (آن) علــم بــه چــه کســی داده
میشــود .آیــا آن شــخص آمادگــی دریافــت آن
را دارد یــا نــه[ .مضمــون مصــرع بعــدی (کــه در
متــن ذکــر نشــده) نیــز چنیــن اســت ]:از طــرف
دیگــر ،هرکــس علمــی را از افــراد ســزاوار و الیق
دریــغ کنــد ،بــه آنهــا ظلــم کــرده اســت .24یعنــی
میبایســت در میانــه ایســتاد .اگــر علــم نفیســی
داشــته باشــیم و آن را بــه هیچکــس ندهیــم ،بــه
افــراد الیــق ظلــم کردهایــم؛ اگــر آن را بــدون
مالحظــه در اختیــار همــه قــرار دهیــم ،آن علــم
را ضایــع ســاختهایم .راه میانــه بــه ایــن صــورت
اســت کــه آن علــم بــه افــراد الیــق داده شــود و
از افــراد ناالیــق بهشــدّ ت دریــغ داشــته شــود،
چراکــه آمادگــی شــنیدن و دریافتــن ایــن مطالــب
را ندارنــد (و اشــکال هــم از جانــب خــود ایشــان
اســت).
معنــی بیــت :اگــر شمشــیری بــه دســت یــک
زنگــی مســت داده شــود ،بهتــر از آن اســت کــه
علمــی بــه دســت یــک ناکس[نااهــل] داده شــود
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(چــون در ایــن صــورت خطــر آن بســیار بیشــتر
خواهــد بــود).
«و چــون ایــن زمــان ْمبــارک نشــان بــه حکــم
َ
ُ َّ َ ْ
ـوم ُهـ َـو ِفــی شــأ ٍن مقتضــی اظهــار اسـرار و
جلــوۀ کل یـ ٍ
خفایــای کالم اخیــار و ابـرار اســت نکتـهای چنــد
منصــۀ بیــان صــورت
از ایــن علــم شــریف بــر
ْ َ ُ
ََْ
ظهــور مییابــدَ ،و م َ
ــد ال َم ُعونــةَ 25و
ح
ال
هّٰلل
ِ
ا
ــن
ِ
ِ
ْ َ
ال َمــد ُد».
ســؤالی کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه
زمــان مبــارک ،چــه زمانــی اســت؟ نویســنده
متوفــای ســال  910هجــری اســت و ظهــور شــاه
اســماعیل در همیــن ســال هــا بــوده اســت .شــاه
اســماعیل یــک صوفــی بــود کــه از رهگــذر بــه
راه انداختــن جنــگ و جدلهایــی قــدرت را بــه
دســت گرفــت و تختــه پوســت صوفیانــۀ خــود را
بــه تخــت پادشــاهی و ســلطنت بــدل نمــود.
نویســنده از ایــن زمــان مبــارک ،منحصــرا ً زمــان
صفویّــه را در نظــر نــدارد؛ خــود صفویّــه هــم از
آب گلآلــود ماهــی گرفتنــد .در آن زمــان عالقهای
بــه طــرف مکتــب اهــل بیــت پیــدا شــده بــود
کــه بعــد صفویّــه از راه رســیدند و خــود را اهــل
ایــن کار دانســتند ،تــا آنجــا کــه شــاه اســماعیل
بــا ترکتازیهــا و بــه جبــر و الــزام ،مکتــب
تشــیّع را بــر همــگان تحمیــل میکــرده اســت.
ایــن کار از آن روی کــه باعــث ترویــج تشــیّع
شــد امــری مطلــوب بــود ،ولــی از آن جهــت کــه
بــا زور و جبــر در پیــش گرفتــه شــده بــود ،روش
کار نادرســتی بــود کــه بــه ضــرر مذهــب تشــیّع
هــم بــود ،چراکــه آیینــی کــه منطــق قــوی دارد
حاجــت بــه زورگویــی نــدارد.
پــس ،میتــوان چنیــن گفــت کــه زمــان مبــارک،
توجــه بــه
نــه زمــان ظهــور صفویــه ،کــه زمانــۀ ّ
توســط
ائ ّمــه اســت .از قــرن هشــتم بــه بعــد ّ
مشــایخ طریقــت ،ایــن آمادگــی در افــراد ایجــاد
شــده بــود تــا بــه قــرن نهــم ،و بعــد (از قــرن
دهــم) نوبــت بــه صفویّــه رســید کــه دولــت
شــیعی تشــکیل دادنــد .در واقــع تشــیّع در ایــن
دوره صاحــب دســتگاهی شــد ،چراکــه قبـ ً
ا بیــن
مــردم شــناخته و پذیرفتــه شــده بــود.
نویســندۀ ایــن کتــاب هــم در آســتانۀ ظهــور
صفویّــه بــه ســر میبــرده اســت و خــود میگویــد
کــه زمانــۀ مــا زمانــۀ خجســتهای اســت :در زمــان
فعلــی مــا ،فرصــت و مجــال بیــان حقایقــی کــه

قبــ ً
ا کتمــان میشــده اســت وجــود دارد.
پینوشتها:

 -1اکابر :اعاظم ،بزرگان
َ
 -2ک َسل :کاهلی ،بیحالی
 -3رو بتافت :رو برگرداند
 -4روضه :باغ ،گلشن
 -5اگر دانش َّ
فتوت را فرا گرفته باشی
ّ ُ
 -6شــیخ کبیــر (نــزد صوفیهــای مشــرق) شــهابالدین عمــر
ســهروردی اســت صاحــب عوارفالمعــارف .نــزد مغربیــان شــیخ
ّ
کبیـ�ر صدرالدیـ�ن قونـ�وی و شـ�یخ اکبـ�ر ابنعربـ�ی اسـ�ت.
ّ
ّ
 -7متعلــق بــه نجمالدیــن رازی (دایــه) کــه بــه گــروه کبرویــان (پیــروان
ّ
ّ
مکتـ�ب نجمالدیـ�ن کبـ�ری) تعلـ�ق دارد.
ّ
 -8متعلق به سنایی غزنوی
 -9رســالۀ ســیرجانی و زاداآلخــرة چنــدان شــناخته شــده نیســت .در
رســائل ص ـراف (کــه شــامل هفــت تــا از رســائل جوانمــردان اســت)
رســالۀ ســیرجانی و زاداآلخــرة و ذریعــۀ اصفهانــی آورده نشــده ،ولــی
تحفةاالخــوان ،رســالۀ نجــم زرکــوب و رســالههای ســهروردی
(دوتـ�ای آنهـ�ا) در آن مجموعـ�ه گنجانـ�ده شـ�ده اسـ�ت.
ّ
 -10نویســنده عطــار را هــم از جملــۀ کســانی برمیشــمارد کــه دربــارۀ
علـ�م فتـ َّ�وت صحبـ�ت کردهانـ�د.
 -11خطاب به حضرت رسول است (تبعیت کن از آئین ابراهیم)
ّ
 -12ملت :کیش ،آیین
 -13حنیفــا :بــه ســبک حنفا(حقپرســتان) .همچنیــن حنیــف اهــل
اعتــدال را گوینــد کــه نــه بــه افـراط کشــیده شــده باشــد و نــه بــه تفریط.
پـ�س ،حنیفـ�ا یـ�ا بـ�ه معنـ�ی حقگـ�را اسـ�ت و یـ�ا بـ�ه معنـ�ی اهـ�ل اعتـ�دال.
 -14بر اوست متابعت کردن از حضرت امیر(ع)
 -15بسی دشوار است در فضیلت و شرف این علم سخن گفتن.
 -16منظــور از او ،شــیث فرزنــد آدم ،مظهــر عرفــان اســت .می ـراث
آدم(علـ�م االسـ�ماء) بعـ�د از هابیـ�ل بـ�ه شـ�یث رسـ�ید.
ِ
 -17همان ّ
تصوف و عرفان
 -18چــون حضــرت ابراهیــم خــودش اهــل ایــن کار (طریقــت) بــود
و آنهـ�ا نبودنـ�د.
[ -19جزیــرۀ فتـ َّـوت بــه مثابــه جزیــرۀ نجــات (جزیــرۀ نجــات بخــش)
ذکـ�ر شـ�ده اسـ�ت].
ً
َّ
 -20اهل عراق اصال به خود این لباس میگویند فتوت.
 -21جمع عروس
 -22ایــن بیــت ،بیتــی مشــهور اســت کــه در آثــار و کتابهــای
صوفیانــه بســیار تکــرار شــده اســت .واژۀ َن َه َ
ــج انتخــاب درســتی در
تصحیــح نبــوده اســت .اصــل واژه َ«م َن َ
ــح» اســت بــه معنــی اینکــه
هرکـ�س علمـ�ی را بـ�ه جاهـلان بخشـ�د ،آن را بـ�ه بـ�اد داده اسـ�ت.
 -23منظــور موالناســت .وی اهــل بلــخ ولــی ســاکن آناتولــی بــود و بــه
آناتولــی هــم ســرزمین روم گفتــه میشــد.
َ ََ َ َ
المستوجبین فقد ظل َم.
َ -24و َمن َم َن َع
 -25معونت(عون) :یاری ،یاوری .

تحلیل و شرح بخشهایی از کتاب «فت َّوتنامۀ سلطانی»

دکرت بابک عالیخانی
عضو گروه حکمت هرن دینی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مقدمه فصل دوم
ّ
در موضوع علم فت َّوت

بــدان کــه هــر علمــی را موضوعــی هســت کــه در آن
علــم بحــث از عــوارض ذاتــی آن موضــوع میکننــد.
چنانچــه در علــم طــب بــدن انســان موضــوع اســت
از ّ
حیثیــت صحــت و مــرض1؛»
ـوت بســیار ضــروری
طــرح مســائل نظــری فتـ َّ
اســت و بــه لحــاظ بُعــد عملــی هــم ایــن
موضــوع چنــان اهم َّیــت دارد کــه بــدون آن
گویــی شــهر ،کشــور و جهــان چیــزی کــم
دارد .تمثیلــی کــه ذکــرش گذشــت ایــن بــود
کــه شــمع و مشــعل و روشــناییای هســت کــه
وقتــی در کار نباشــد ،جهــل و بیخبــری و
نابینایــی و کاهلــی معنــوی حکمفرمــا خواهــد
بــود.

فتــوت
[در ایــن فصــل بــه مباحــث نظــری
َّ
پرداختــه شــده اســت] .تعریفــی کــه در ابتــدا
آمــده اســت در علــم منطــق مطــرح میشــود.
هــر علمــی موضوعــی دارد ،مثــ ً
ا موضــوع
علــم مابعدالطبیعــه موجــود بمــا هــو موجــود
یــا بحــث در عــوارض ذاتــی موجــود بمــا هــو
موجــود اســت .ایــن تعریــف پیــچ و خمهــای
خــودش را دارد و در کتابهــای فلســفه و
منطــق دربــارۀ آن ســخن گفتهانــد و معنــی
آن ایــن اســت کــه ویژگیهــای نهفتــه در آن
موضــوع خــاص را در یــک علــم مخصــوص
اســتخراج میکننــد و در اطرافــش مســأله
درســت میکننــد .موضــوع هســت و مســائل
یــک علــم .مســائل تشــکیل میشــود از
عــوارض ذاتــی موضــوع کــه آن علــم مبســوط ًا
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و مشــروح ًا در اطــراف آن بحــث میکنــد.
«و چــون ایــن مقدمــه دانســته شــد ،ببایــد دانســت
کــه موضــوع علــم فتـ َّـوت نفــس انســانی باشــد ،از
آن جهــت کــه مباشــر 2و مرتکــب افعــال جمیلــه
و صفــات حمیــده 3گــردد؛ و تــارک و رادع اعمــال
قبیحــه و اخــاق ذمیمــه شــود بــه ارادت4؛ یعنــی
5
تحلیــه و تخلیــه و تزکیــه و تصفیــه را شــعار و دثــار
خــود ســازد ،تــا رســتگاری یابــد و بــه نجــات ابــد
ْ 6
برســد .کمــا قــال َّ
قــد ْأفلــح ْ
مــن
عــز مــن قایــل :
ْ
ّ
دس ٰ
قــد ٰخــاب مــن ّٰ
ــاها؛ 7و شــرح نفــس
زک ٰیهــا و
انســانی و بیــان مراتــب اخــاق ،الیــق ایــن مختصــر
نیســت؛ 8و بــاز هــر علمــی را مســایلی هســت کــه
در آن علــم بحــث از آن کننــد و خــود تمامــت 9علــم
بــر آن مقصــور باشــد و مســایل ایــن علــم آن اســت
کــه در ایــن رســاله اکثــر بــر طریــق ســؤال و جــواب
رقــم تســطیر خواهــد یافــت».10
علــم بــه نفــس انســانی نوعــی روانشناســی به
حســاب خواهــد آمــد؛ البتّــه ایــن روانشناســی
بــا آن علــم تجربــی کــه امــروز بــه ایــن نــام
میشناســیم بســیار فــرق دارد.
دربــارۀ نفــس انســانی ،ابتــدا در طبیعیّــات
فلســفه بحــث میکردنــد ،ولــی بعــد در
حکمــت اشــراق ،از نفــس انســانی در حــوزۀ
الهیــات (بــه جــای حــوزۀ طبیعیّــات) ســخن
گفتنــد کــه در نــزد صدراییهــا هــم چنیــن
اســت.
اگــر بخواهیــم بحــث اخــاق را بخوانیــم،
11
میبایــد کــه آن را در حکمــت عملــی
بجوییــم .اگــر بخواهیــم علــم نفــس را
بخوانیــم بایــد بــه طبیعیّــات مشــاء و الهیــات
اشــراق مراجعــه کنیــم .آنچــه در اینجــا بــه آن
پرداختــه شــده ،اخــاق و آداب جوانمــردی
مخصوصــ ًا آداب ورود بــه جرگــه اســت.
ـوت را بــه عنــوان یــک
نویســندۀ رســاله ،فتـ َّ
علــم در نظــر گرفتــه و بــرای آن یــک موضوع
تعییــن کــرده کــه همــان علــم نفــس انســانی
اســت .همانطــور کــه در هــر علمــی مثــ ً
ا

طــب
طــب ،مســائل مختلــف علــم
علــم
ّ
ّ
حــول آن موضــوع بحــث میکنــد ،در علــم
ـوت هــم مســائل گوناگونــی در بــاب نفــس
فتـ َّ
انســانی هســت کــه نویســنده بــا روش ســؤال
و جــواب آنهــا را مطــرح خواهــد کــرد.

مقدمه فصل سوم
ّ
در بیان معنی فت َّوت
بهحسب لغت و اصطالح

بــدان کــه َّ
فتــوت از روی لغــت جوانــی باشــد و
فتــی مــرد جــوان را گوینــد .بعضــی از ائمــۀ لغــت
بــر آنانــد کــه فتـ َّـوت جوانمــردی باشــد چنانچــه در
ٌ ٰ ُ
ََْ ٰ َ
12
کریــم َو ُیقــال
ــخ ٌّی
صحــاح
آورده کــه :ألفتــی س ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ 13
ُهـ َـو َفتـ ً
ـی بیــن ال ِفتــو ِة  .امــا از روی اصطــاح فتــوت
در عــرف عـ ّ
ـام عبــارت اســت از اتصــاف بــه صفــت
حمیــده و اخــاق پســندیده ،بــر وجهــی کــه بــدان از
ابنــاء جنــس 14خویــش ممتــاز گــردد؛ و بــه تعریــف
خــواص عبــارت اســت از ظهــور نــور فطــرت
انســانی و اســتیالی آن بــر ظلمــت صفــات نفســانی
تــا فضایــل اخــاق ِب ْأسـ ِـرها 15ملکــه گــردد و رذایــل به
ّ
کلــی اشــفاء پذیــرد»16
برخــی از اهــل لغــت گفتهانــد کــه فتــی یعنــی
جــوان (یعنــی کســی کــه کــم ســن و ســال
اســت و س ـنّی بــر او نگذشــته) ،در حالــی کــه
برخــی دیگــر از ائمــۀ لغــت ایــن معنــی را
کافــی ندانســتهاند و فتــی را بــه معنــی کریــم و
جوانمــرد ذکــر کردهانــد.
«و در تــورات آمــده اســت کــه حضــرت موســی
صلــوات اللــه علیــه از حــق جلوعــا پرســید کــه َمــا
ُ
الف ُتـ َّـو ِة؟ بــار خدایــا فتـ َّـوت چیســت؟ خطــاب آمــد که
ٰ
َ ْ َ ُ َّ َّ ْ َ َ َّ ٰ
َ َ ْ
ـی ط ِاهـ َـر ًة ک ٰمــا ق ِبل َت ٰهــا ِم ّنــی ط ِاهـ َـر ًة
ان تــرد النفــس ِإلـ
یعنــی فتـ َّـوت آن اســت کــه نفــس را کــه پــاک بــه تــو
17
ســپرده بودیــم تــو نیــز پــاک و پاکیزه بــه من بســپاری
و طهــارت نفــس نشــان رجــوع باشــد بــه فطــرت کــه

َّ
َ َ َ ّٰ َ َ َ
ْ
ـاس عل ْی ٰهــا و چــون فطــرت
ِفطـ َـر َة اهّٰللِ ال ِتــی فطــر النـ
انســانی از آالیــش جســمانی و شــوایب 18نفســانی و
دواعــی 19طبیعــی و هیــأت 20بهیمــی و ســبعی پــاک
21
شــود و تمامــت فضایــل اخــاق او را ذاتــی بــود؛
و فــی الحقیقــه فتـ َّـوت نــوری اســت از عالــم قدســی
23
کــه بــه پرتــو فیــض او صفــات ملکــی 22و ســمات
ملکوتــی در باطــن صاحبــش ظاهــر گــردد و اخــاق
شــیطانی 24و اطــوار حیوانــی کــه بــه ســبب متعلقــات
مدنــی 25و انغمــاس 26در غواشــی 27هیوالنــی بــر
ّ
نفــس انســانی عــارض شــده باشــد بهکلــی مندفــع
شــود».28

پــارهای از جانــوران ،جانــوران د ّرنــده
هســتند کــه بــه آنهــا َســبُع گفتــه
میشــود مثــل پلنــگ و شــیر؛ پــارهای
دیگــر از آنهــا دام هســتند مثــل گاو و
گوســفند کــه بــه آنهــا بَهیمــه گفتــه
میشــود .بعضــی از اوصــاف ممکــن
اســت بهیمــی باشــند و بعضــی ممکن
اســت ســبُعی باشــند .پــاک شــدن از
انگیزههــای بهیمــی و ســبُعی ،بــه
ایــن معنــی اســت کــه انســان ،انســان
اســت و دد و دام نیســت؛ و میبایــد کــه نــور
فطــرت انســانی در او تح ّقــق پیــدا کنــد و آدم
ـوت در واقــع بــه چنیــن
واقعــی شــود .علــم فتـ َّ
ســرمنزل مقصــودی رهنمــون میگــردد.
«و چــون معنــی لغــوی و اصطالحــی فتـ َّـوت دانســته
شــد 29،تعریفاتــی کــه بــه رســوم ّ
30
تامــه یــا ناقصــه
مــر َّ
فتــوت را از بعضــی اکابــر مــروی اســت ایــراد
کــرده میشــود تــا ســالک را ســبب ازدیــاد بصیــرت
گــردد»:
از ایــن قســمت تــا انتهــای فصــل ،ســخنان
ائمــه (بــه جــز امــام دوازدهــم(ع)) نقــل
میشــود .نویســنده (بنــا بــه گفتــۀ خــودش) از
ـوت پیــدا
امــام دوازدهــم ســخنی راجــع بــه فتـ َّ
نکــرده اســت ،ولــی از ســایر ائمــه بــا جســتجو

توانســته اســت ســخنی پیــدا کنــد و آن را ماننــد
گوهــری گرانبهــا ارائــه نمایــد.
«از امیرالمؤمنیــن پرســیدند کــه َّ
فتــوت چیســت؟
فرمــود کــه َّ
فتــوت آن اســت کــه هیــچ کاری نکنــی
در نهانــی (کــه آشــکار نکنــی) کــه اگــر آشــکار شــود
منفعــل 31گــردی و هــر آینــه ایــن وقتــی باشــد کــه
ســالک خــدای را حاضــر دانــد و دانــد کــه هرچــه
میکنــد میبینــد و اینجــا گفتهانــد ،رباعــی:
سـ ّـرت همــه دانــای فلــک 32میدانــد کــو مــوی بــه
مــوی و رگ بــه رگ 33میدانــد
گیــرم کــه بــه زرق 34خلــق را بفریبــی بــا او چــه کنــی
35
کــه یــک بــه یــک میدانــد

و هــم از حضــرت شــاه (والیــت
علیهالســام) منقــول اســت کــه فرمــود:
فتـ َّـوت آن اســت کــه در دنیــا و آخــرت هیــچ
خصــم نباشــد ،و شــک نیســت کــه ایــن
صفــت در مرتبــۀ تجریــد 36و تفریــد حاصــل
شــود .از امیرالمؤمنیــن حســن علیهالســام
پرســیدند کــه َّ
فتــوت چیســت؟ گفــت:
َ َ ْ َ ْ
ْ ْ ٰ ُ ْ ُ ْ
ل
خ
ال
ــع
م
ــق
ل
ــق ،یعنــی
ٍ
إســتعمال الخ ِ
بــا همــه کــس بــه خلــق نیکــو زندگانــی کنــی ،کــه
ُ
َ
دوســتی خلــق را بهخلــق نیکــو حاصــل تــوان کــرد،
چنانچــه گفتهانــد ،بیــت:
ُ
َ
به همه خلق جهان خلق پسندیده نمای
ُ
37
که سوی خلد برین راهبر آن است ای دل
منظــور از «هیــچ خصــم نباشــد» یعنــی
اینکــه فــرد طــوری باشــد کــه هیــچ دشــمنی
بــا احــدی نداشــته باشــد .انســانی کــه بــه
مرتبــه تجریــد رســیده و ســبکبار (بــه ســبک
جوانمــردان و عارفــان) اســت ســر جنــگ بــا
کســی نــدارد و بــا دیگــران در منافــع دنیــوی
درگیــر نمیشــود و اگــر هــم ســتیزهای داشــته
باشــد ،آن نــه بــر ســر مســائل دنیــوی ،بلکــه در
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دفــاع از حقیقــت اســت .در واقــع،
دیگراننــد کــه بــه جــدل و کشــمکش
ـوت یعنــی بازگشــت
میپردازنــد .فتـ َّ
بــه نقطــۀ آغــاز کــه در آن نقطــه ،تضــاد بیــن
آب و آتــش و بیــن همــه دو قطبیهــا از میــان
برخاســته اســت و ایــن همــان بازگشــت بــه
صلــح کل اســت .کســانی کــه بــه نــور فطــرت
بازمیگردنــد بــه یگانگــی پــر از آرامــش و
ســکون میرســند و دیگــران تنهــا در خیــال
خــود بــا آنهــا میجنگنــد .مثـ ً
ا حضــرت امیــر
را بــه خیــال خــود و از ســر نادانــی ضربــت
زدنــد ،ولــی ایشــان نــه کینـهای بــه دل گرفــت
و نــه در فکــر انتقــام بــود .جوانمــرد از همــۀ
تعارضهــای دنیــوی بیــرون اســت و شمشــیر
هــم کــه مــی زنــد مقصــود دیگــری در کار
اوســت (از علــی آمــوز اخــاص عمــل).
دشــواری فهــم ایــن مطالــب از آن رو اســت که
فتــوت پیــش نرفتهایــم.
هنــوز در بحثهــای
َّ
ـوت را
قــدری کــه پیشــتر رویــم و فلســفۀ فتـ َّ
بدانیــم ،معنــی ایــن تعریــف بســیار خــوب را
از حضــرت امیــر درخواهیــم یافــت کــه فتــی
اصـ ً
ا دشــمنی نــدارد .دیگــران بــه خیــال خــود
ممکــن اســت بــا او دشــمنی کننــد ،ولــی او
اص ـ ً
ا کســی را بــه صــورت مســتقل نمیبینــد
کــه بــا او دشــمنی کنــد ،چــون او بــا واحــد
ســر و کار دارد و بــا نظــام کل .شمشــیر زدن و
جنــگ کــردن جوانمــرد بــرای هــدف ح ّقانــی
اســت و بــا جنــگ دیگــران کــه بــر ســر
طعمههاســت ،از زمیــن تــا آســمان فــرق دارد.
کســی کــه بــه تجریــد و تفریــد میرســد
خصومتــی بــا دیگــران نخواهــد داشــت .اگــر
همــۀ انبیــا و َّاولیــا جمــع شــوند ،هیچــگاه
تعــارض و خصومتــی بــا یکدیگــر نخواهنــد
داشــت ،چــون همــه بــر ســر نقطــۀ واحــد بــه
یگانگــی رســیدهاند و همــه باهــم همداســتان
هســتند.
«و امیرالمؤمنیــن حســین علیهالســام
فرمــوده اســت کــه فتـ َّـوت بهعهــد ازل وفــا

کــردن اســت و بــر جــادۀ دیــن قویــم 38کــه صــراط
َ َٰ
مســتقیم عبــارت از آن اســت ثابــت قــدم بــودن .قــال
ُُْ
َ ٰ ٰ ٰ َ ُّ َ َّ َ ٰ َ ُ َ ْ ُ
ــود ای
اهّٰللُ تع
الــی یــا أیهــا ال ِذیــن امنــوا أوفــوا ِبالعق ِ
کســانیکه ایمــان آوردهایــد بــه پیمانهــای خودتــان
وفــادار باشــید بــه عهــد روز میثــاق و عقــد زمــان
الســت وفــا کــردن کار جوانمــردان اســت 39و نقــض
عهــد و شکســتن پیمــان نشــانۀ نقصــان ایمــان،
بیــت:40
دست وفا در کمر عهد کن
تا نشوی عهدشکن جهد کن
ّ
طــاووس یمانــی از امــام زینالعابدیــن علیهالســام
پرســید کــه فتـ َّـوت چیســت؟ گفــت :عبــادت رحمــان
و مخالفــت شــیطان و عمــل بــه قــرآن؛ و امــام ّ
محمــد
باقــر علیهالســام فرمــوده اســت کــه فتـ َّـوت آن اســت
کــه همــه کــس را از خــود بهتــر دانــی و خــود را بــر
هیــچ کــس تفضیــل ننهــی .بیــت:
ُ
َ
هرکه را ّذرهای وجود بود
پیش هر ّذره در سجود ُب َود»
وجــو ْد بــه جــز بــودن ،معنــی یافتــن نیــز
دارد (و معنــای لغویــش هــم یافتــن اســت).
در زبــان عربــی مصــدر َو َجــد ،یَ ِجــدُ وجــود
یــا وجــدان اســت .در اصطالحــات صوفیــان
متقـ ِّ
ـدم ســه تعبیــر هســت کــه در ارتبــاط بــا
یکدیگــر بــه کار میرفتــه و بعدهــا میراثــش
ِّ
متأخــر هــم رســیده اســت
بــه صوفیــان
وجــد و وجــود.
کــه عبارتنــد از:
ُ
تواجــدْ ،
پایینتریــن مرتبــه تواجــد اســت ،کمــی باالتــر
از آن وجــد اســت و باالتــر از آن وجــود اســت
بــه معنــیِ یافــت .تواجــد بــه ایــن معنــی اســت
کــه کســی کــه یافتــی نــدارد ،ســرمایه و بارقــۀ
الهــی نــدارد ،وانمــود کنــد کــه ایــن یافــت را
دارد؛ ایــن مرحلــۀ نازلــی اســت .کمــی باالتــر
از آن ،وجــد اســت و وجــد عــارف یعنــی یــک
یافــت درونــی کــه موجــب ســرور و ابتهــاج
عــارف میشــود .از همــه باالتــر وجــود اســت
و آن نــه ایــن اســت کــه معانــی متفرقــهای را
بیابــد ،مث ـ ً
ا اگــر یــک نفــر در خــواب چیــزی
برایــش روشــن شــود یــا در یــک واقعــه یــک

حقیقــت جزئــی بــر او آشــکار شــود (مثــ ً
ا
حقیقــت یــک اســمی بــر او متج ّلــیشــود)
ایــن را وجــد گوینــد ،ولــی وجــود بســیار اوج
میگیــرد و بــه معنــی یافــت حــق اســت .ایــن
عبــارت کــه گفتــه میشــود« :هرکــه را ذ ّرهای
ـود»،
ـود پیــش هــر ذ ّره در ســجود بُـ َ
وجــود بُـ َ
یعنــی اگــر کســی صاحــب یافــت باشــد (اگــر
کســی حقیقــت توحیــد را یافتــه باشــد) در
هــر ذ ّرهای آن حقیقــت را متج ّلــی میبینــد و
آنــگاه در پیشــگاه حقیقــت ســجود میکنــد،
چراکــه آن ذ ّره دیگــر خــودش خــودش نیســت
و جلــوهگاه حقیقــت اســت.
«و در روایــات آمــده اســت کــه امــام جعفــر صــادق
علیه ّ
الســام از شــقیق بلخــی پرســید کــه َّ
فتــوت
چیســت؟ گفــت :یــا امــام اگــر بدهــد شــکر کنیــم و
اگــر ندهــد صبــر کنیــم .امــام علیهالســام فرمــود:
ّ
ســگان مکــه و مدینــه نیــز همیــن عــادت دارنــد.
شــقیق گفــت :شــما بفرماییــد .امــام علیهالســام
فرمــود :اگــر بدهــد بــذل کنیــم و اگــر ندهــد
شــکر کنیــم ،چــه نــادادن بالســت و بــا از دوســت
عطاســت .بیــت:
ُ
َ
هرچ از تو آید خوش بود خواهی بال خواهی نعم
آرام جانم یاد توست من فارغ از شادی و غم
َّ
امــام موســی کاظــم (ع) فرمــوده اســت کــه فتــوت
ّ
تــرک تکلــف کــردن 41اســت و آنچــه در خانــه باشــد
ب ـرای مهمــان حاضــر آوردن ،چنانچــه شــاه والیــت
(ع) فرمــوده اســت ،شــعر:
َ
َُ ّ
ٰ
ٰ
اض ٌر
اق ِد ُم ٰما ِع ْندنا ح
ِ
ْ َ ُ َ ُ
ٍّ
َو ِإن ل ْم َیک ْن غ ْی َر خ ْب ٍز َو ِخل
ترجمه:
آنچه باشد پیش ما ،حاضر کنیم
ور همه نان ُجوین و سرکه است
ّ
تکلــف بــوی ّ
انانیــت 24میآیــد
و شــک نیســت کــه از
و مــدار فتـ َّـوت بــر شکســت نفــس و تــرک هســتی و
خودپرســتی باشــد .نظــم:
هرکه او نیست گشت هستش دان
هر که خود دید بت پرستش دان
بیخبــر زان جهــان ومســت 43یکــی اســت

خویشــتن بیــن و بتپرســت یکــی اســت
و در تاریــخ حاکــم 44آمــده اســت کــه در
زمانــی کــه حضــرت ســلطان خراســان
علیهالســام بــه نیشــابور رســید اربــاب طریقــت
از ایشــان ســؤال کردنــد :یــا ابــن رســول اهلل َّ
فتــوت
َ َّ َ َُ
یــم َل ْ
چیســت؟ فرمــود کــهَ :أ َّلت ْعظ ُ
ــر اهّٰللِ و الشــفقة
م
ِ
ِ
ِ
َ ٰ َ ْ
ــق اهّٰللِ یعنــی بــزرگ داشــتن فرمانهــای
علــی خل ِ
خــدای و شــفقت کــردن بــر خلــق خــدا؛ و اگر کســی
بــه نظــر تأمــل در ایــن کلمــه نگــرد بینــد کــه تمــام
مــکارم اخــاق و فضایــل اوصــاف در ایــن ســخن
منــدرج اســت و روایــت کردهانــد کــه چــون مأمــون
الرشــید 54دختــر خــود امالفضــل را بــه امــام ّ
محمــد
تقــی علیهالســام داد او یــازده ســاله بــود .عباســیان
بــه فغــان آمدنــد کــه دختــر را بــه کــودک دادی کــه نــه
علــم دارد و نــه عمــل.
46
مأمــون گفــت :غلــط کردهایــد ،عالــم عامــل و
عامــل کامــل اوســت و اگــر خواهیــد بیازماییــد .پــس
یحیــی اکثــم را کــه قاضــی مــرو بــود طلبیدنــد تــا در
ّ
شــرعیه بــا امــام علیهالســام مباحثــه کــرد
علــوم
و امــام علیهالســام بــر او غالــب شــد چنانچــه در
کتــاب روضةالواعظیــن و مباهجالمنهــج مســطور
اســت؛ پــس جمعــی دیگــر را برانگیختنــد تــا در علــم
حکمــت ســؤال کردنــد و جــواب شــنیدند و یکــی
از مشــایخ را نیــز فرمودنــد تــا از علــوم طریقــت و
حقیقــت ســؤال کــرد و امــام علیهالســام مشــکالت
ّ
او را بهتمــام حــل فرمــود .از جملــه ســؤالهای او
یکــی ایــن بــود کــه فتـ َّـوت چیســت؟ امــام (ع) فرمــود
کــه فتـ َّـوت را ســه مرتبــه اســتَّ :اول ســخا ،کــه هرچــه
دارد از هیــچ کــس دریــغ نــدارد .دوم صفــا ،کــه ســینه
را از کبــر و کینــه پــاک و پاکیــزه ســازد و مرتبــۀ آخــر
وفاســت کــه هــم بــا خلــق نگــه دارد و هــم بــا خــدا.

459
آوردهانــد کــه متــوکل خلیفــه از امــام علــی نقــی (ع)
پرســید کــه ســخن بــزرگان در بــاب َّ
فتــوت بســیار
اســت ،شــما چــه میگوییــد؟ امــام
علیهالســام فرمــود کــه خالصــۀ همــه

460

ســخنان در بــاب َّ
فتــوت ایــن اســت کــه باطــن را
بــا حــق راســت (داری و ظاهــر را بــا خلــق) راســت
داری؛ و روایــت اســت (کــه چــون امــام حســن
ُ
ْٰ
عســکری علیهالســام فرمودنــدَ :ص ِعدنــا) ذ َری
ْ َٰ
َ ْ ٰ ُّ ُ َّ
ــوة َو ْالو ٰال َیــة َو َن َّو ْر ٰنــا َس ْ
ــب َع
ای
ق
الح
ــق ِبأقــد ْ ِ ُام النب ِ ْ ِ ٰ ِ
ِ
َ ٰ َ َِ ْ ٰ
ُ
َ
َّ
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آخـ ِـر ِه .یکــی
طر ِایــق ِبأعــا ِم الفتــو ِة و ال ِهدایـ ِـة ِإلــی ِ
از گســتاخان مجلــس ایشــان پرســید کــه نبــوت و
والیــت را میشناســیم ،فتـ َّـوت کــدام اســت؟ فرمــود
ْ
ـن َأ ْغ ٰ
کــه َأ ْل ُف ُتـ َّـو ُة ُغ ْصــن مـ ْ
ـان ال ُّن ُبـ َّـو ِة ،یعنــی فتـ َّـوت
ـ
ص
ِ
ِ
َ َ َّ ْ
شــاخی اســت از شــاخهای نبـ َّـوت ،ک ٰمــا أن ال ُمـ ُـر َّو َة
ُغ ْصــن مـ ْ
ـن َأ ْغ ٰصــان ْال ُف ُتـ َّـوة ،چنانچــه مـ َّ
ـروت شــاخی
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اســت از شــاخهای فتــوت .پرســیدند کــه مــروت
چیســت؟ فرمــود کــه مـ َّ
ـروت دســت بداشــتن اســت
از َّ
محرمــات و تــرک گنــاه کــردن ،تــا کرامالکاتبیــن
از نوشــتن آن برآســایند؛ و از حضــرت قایــم آل
محمــد علیهالســام در ایــن بــاب خبــری مــروی
نیســت ،امــا چــون خاتــم فتـ َّـوت ایشــانند آنچــه ائمــه
(علیهم َّ
الســام) فرمودهانــد شــک نیســت کــه آن
حضــرت در تکمیــل آن خواهــد کوشــید و او را بــه
مرتبــۀ کمــال خواهــد رســانید .از ســلمان فارســی
رحمــةاهّٰلل علیــه منقــول اســت کــه فرمــودَّ :
فتــوت
انصــاف دادن اســت و انصــاف ناســتدن؛ یعنــی هــر
عیبــی و نقصــی کــه باشــد آن را بهخــود نســبت بایــد
کــرد و هــر چیــزی کــه در وجــود آیــد خــود را در میان
نبایــد دیــد و غیــر از ایــن در بــاب َّ
فتــوت ســخنان
گفتهانــد و مــا بــه ایــن قــدر اختصــار کردیــم ،و اهّٰلل
اعلــم و احکــم».
بــه اخــاق عمومیتــری میتــوان اشــاره کــرد
کــه در جهــان امــروز هــم معتبــر اســت .در
ـوت نــام ایــن اخــاق ،مر ّوت اســت و
رشــتۀ فتـ َّ
مقصــود از مــر ّوت ،حداقــل [اخــاق] و اخالق
خیلــی عــام اســت ،بــدون مرشــد و بــدون
آموزشهــای عرفانــی.
مــر ّوت از ریشــۀ «مــرء» اســت که اصــل آدم َّیت
و انســان َّیت در گــرو همیــن حداقــل اســت .این
مــروءة ،خــود نــوری اســت کــه بــا تعلیمــات
میتــوان روشــنی آن را افزایــش داد و تــا ســر
حـ ِّ
ـد فنــای عارفــان آن را تقویــت کــرد.

نویســنده بعــد از ذکــر ســخنان ائمــه
الســام) ،ســخنی از یکــی از شــاگردان
(علیهم ّ
برجســتۀ ایشــان ،یعنــی ســلمان فارســی نقــل
کــرده اســت .قهرمــان جوانمــردان در طــول
تاریــخ َّاوالً حضــرت امیــر و بعــد ســلمان
اســت کــه شــاگرد ممتــاز وی بــه شــمار
ـوت جایــگاه
مـیرود .ایــن دو شــخصیّت در فتـ َّ
فتوتنامههــای
بنیــادی دارنــد ،مخصوصــ ًا در َّ
اصنــاف.
پینوشتها:
 -1یعنــی در علــم طــب از بــدن انســان نــه بــه طــور
مطلــق ،بلکــه از حیــث تندرســتی و بیمــاری ســخن بــه
میــان میآیــد.
 -2مباشــر :آن کســی کــه خــود دســت بــه عملــی
میزنـ�د .
 -3اوصــاف هشــتگانهای کــه ب ـرای جوانمــردان شــمرده
شـ�د
 -4با ارادۀ خودش
 -5لباســی را کــه در رو پوشــیده میشــود ِدثــار گوینــد
و لباســی را کــه در زیــر آن پوشــیده میشــود ِشــعار
گوینــد؛ منظــور ایــن اســت کــه فــرد ایــن کارهــا را رســم
و راه خـ�ود قـ�رار دهـ�د.
ّ
 -6عجــب گوینــدۀ صاحــب عــزت و منزلتــی ،عجــب
گوینــدۀ بلندمرتبــهای .در نقــل از قــرآن کریــم بــه ایــن
نحــوه عمــل میشــد.
 -7در ســورۀ شــمس بعــد از یــازده بــار ســوگند (بــه
جهــت اهمیــت موضــوع) گفتــه شــده کــه هرکــس نفــس
خــود را تزکیــه و تهذیــب کنــد بــه فــاح و رســتگاری
خواهــد رســید و هرکــس کــه کوتاهــی کنــد (نفــس خــود
را تزکیــه و تهذیــب نکنــد) بدبخــت و بیچــاره خواهــد
شــد.
 -8منظــور ایــن اســت کــه ایــن را در کتابهــای فلســفه و
حکمــت بایــد جســتوجو کــرد.
 -9تمامت :کل
 -10رقم تسطیر خواهد یافت :نوشته خواهد شد
 -11حکمــت بــه دو بخــش نظــری و عملــی تقســیم
میشــود .در حکمــت نظــری راجــع بــه آنچــه هســت

ً
صحبــت میشــود (مثــا از واجــب و ممکــن و از عوالــم
مختلــف ســخن مـیرود) و در حکمــت عملــی ،از آنچــه
بایــد کــرد ســخن مـیرود .حکمــت عملــی خــود بــر ســه
ُ
شـ�اخه اسـ�ت :تدبیـ�ر منـ�زل ،اخـلاق و سیاسـ�ت ُمـ�دن.
ِ -12صحاح نام یکی از کتابهای لغت است.
َ
ـورت جمــع
ِ -13فتــوة :جمــع فتــی .واژۀ فتــی چنــد صـ ِ
داردِ :فتـ َ�وةِ ،ف ْتیـ�ان
 -14ابناء جنس :همنوعان
ُّ
ْ -15
بأس ِرها :بکلها ،سر به سر
 -16اشفاء پذیرد :برطرف شود ،از بین برود
 -17یعنــی امانتــی کــه بــه تــو داده شــد(نفس انســانی)،
ً
تـ�و ایـ�ن امانـ�ت را عینـ�ا بـ�ه صاحـ�ب امانـ�ت برگردانـ�ی.
 -18شوایب :شائبهها ،ناخالصیها
 -19دواعی :انگیزهها ،سائقهها
 -20کاربــرد «هیــأت» در اینجــا صحیــح نیســت و
ّ
«هیــآت» مدنظــر بــوده اســت کــه جمــع هیــأت اســت.
َ
هیـ�آت ،ع َرضهـ�ا و یـ�ک سلسـ�له اوصـ�اف اسـ�ت.
 -21یعنــی آنچــه در وجــودش پنهــان بــوده ،حــاال بــه
ّ
تحقــق رســیده اســت .بــه نظــر میرســد "و" (در عبــارت
«پــاک شــود و تمامــت فضایــل اخــاق او را ذاتــی بــود»)
در تصحیــح زائــد اســت ،چــون در ایــن صــورت چیــزی
از جملـ�ه کـ�م اسـ�ت و جملـ�ه ناقـ�ص خواهـ�د مانـ�د.
َ
 -22صفات َملکی :صفات فرشتگی
 -23ســمات :جمــع سـ َ
ـمت اســت و بــه معنــی نشــانهها،
ِ
ِ
اوصاف
ُ
 -24در ایــران باســتان بــه هریــک از خلقهــای زشــت
ماننـ�د کبـ�ر ،حسـ�د ،دروغ و آز و نیـ�از یـ�ک دیـ�و میگفتنـ�د.
ً
« -25متعلقــات مدنــی» در اینجــا کامــا غلــط اســت
و عبــارت صحیــح «تعلقــات بدنــی» اســت بــه معنــی
وابســتگی بــه جســم .ایــن از اصطالحــات فالســفه اســت
ِّ
مصحــح بــه مناســبت ّفع ّ
الیــت خــود در
کــه مرحــوم
حـ�وزۀ ادبیـ�ات فارسـ�ی ،بـ�ا آن آشـ�نا نبـ�وده اسـ�ت.
 -26انغماس :فرورفتن ،غرق شدن
 -27غواشــی :غاشــیهها ،غشــاءها ،پردههــا ،آدمیــان گاه
خــود را گــم میکننــد :در جســم مســتغرق میشــوند و
از حقیقــت روح و روان خــود غفلــت میورزنــد.
َ
ُ -28مندفع شود :برطرف شود ،از میان رود
 -29معنــی لغــوی فتـ َّـوت ،جوانــی و بــه قــول بعضــی از

َ
ائمــۀ لغــت ،جوانمــردی و کــرم ،و معنــی اصطالحــی آن
َّ
عبدالــرزاق ،ظهــور نــور
از قــول رســالۀ تحفةاالخــوان
فطـ�رت در ظلمـ�ات نفـ�س شـ�یطانی اسـ�ت.
ّ
 حــد تــام و ناقــص را بایــد کنــار گذاشــت و30
بــه رســم قناعــت کــرد ،چــون در تعریفهــای منطقیــان،
ّ
ّ
تعریــف کامــل را حــد میگوینــد (حــد تــام) کمــی
ّ
ّ
پایینتــر از آن حــد ناقــص اســت .وقتــی کــه بــه حــد
تــام یــا ناقــص دسترســی نداشــته باشــیم ،رســم (تـ ّ
ـام یــا
ناق��ص) ب��ه کار گرفت��ه میش��ود.
 -31منفعلِ :خجل ،شرمسار
 -32دانای فلک :حق تعالی
 -33بــه نظــر میرســد کــه رگ جهــت حفــظ هماهنگــی
ّ
بـ�ا فلـ�ک و یـ�ک ،بـ�ا کاف تلفـ�ظ شـ�ده باشـ�د.
 -34زرق :فریب ،حیله؛ زراقان :مزوران ،دو رنگان
 -35او یــک بــه یــک حــاالت مــا و مکنونــات قلبــی مــا
را میدانــد.
ّ
 -36تجرید :سبکباری ،عدم تعلق
 -37اگــر میخواهــی کــه بــه بهشــت بریــن برســی ،بــا
ُ
خلــق نیکــو میتــوان بــدان دســت یافــت.
 -38قویم :استوار ،محکم
ً
 -39دیگــران معمــوال از ایــن عهــد ازلــی شــانه خالــی
میکننــد ،ولــی جوانمــردان بــه ایــن عهــد دیرینــه و ازلــی
وفادارنــد.
 -40بیــت از مخــزن االســرار (جــزوی از خمســه)
نظامــی اســت.
ُّ
-41تکلــف کــردن یعنــی هــرگاه مهمانــی وارد شــد،
در پذیرایــی کــردن بــه دنبــال ایــن باشــیم کــه وســایل
پذیرایــی خیلــی َّ
مفصلــی آمــاده کنیــم و ایــن مطلــوب
نیســت.
َّ -42
انانیت :منم منم ،خودپرستی
 -43منظــور از مســت در اینجــا ،نــه مســت شــراب
عرفـ�ان ،بلکـ�ه مسـ�ت شـ�راب غـ�رور و خودپرسـ�تی اسـ�ت.
 -44حاکم نیشابوری
 -45مأمون پسر هارونالرشید
 -46غلط کردهاید :خطا کردهاید
ّ
( -47مــا اهــل بیــت) بــا قدمهــای نبــوت و والیــت تــا
بــه بلندیهــای حقایــق صعــود کردیــم و هفــت طریــق را
به نشانههای َّ
فتوت و هدایت روشن ساختیم.
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آقــای دکتــر کوهکــن :بســم اهلل الرحمــن
الرحیــم .بــا ســام خدمــت حضــار گرامــی.
عنــوان درس «از صنعــت ربوبــی تــا صنــع
قدســی» اســت« .از» و«تــا» در عنــوان بحــث هم
میتوانــد بــه معنــای از شــروع تــا انتهــا باشــد
و هــم میتوانــد بــه نوعــی تــدوام انتهــا و ابتــدا
را نشــان دهــد .بــه نظــر میآیــد عنــوان «کارگاه
حکمــت هنــر دینــی» هــم میتوانــد معنــا دار
باشــد .امــا اگــر دیــن را بــه صــرف شــریعت
محــدود کنیــم ،آنــگاه ایــن عنــوان بــی معنــی

خواهــد بــود .مــن ترجیــح میدهــم ابتــدا در
مــورد نویســنده ،حســن زاهــد ،صحبــت کنــم و
بعــد از آن وارد اصــل مطلــب شــویم.
کیمیــای دوره اســامی یــک تاریخــی دارد .یــک
دوره ترجمــه داریــم کــه در ایــن دوره ،آثــاری
وارد ســرزمین اســام میشــوند .بعــد از آن ،بــه
مــرور تألیــف آثــار اصیــل بــه زبــان عربــی شــروع
میشــود و از زمانــی بــه بعــد ،ترجمــه ایــن آثــار
از عربــی بــه فارســی و تألیــف آثــار اصیــل بــه
زبــان فارســی شــروع میشــود .حســن زاهــد

غریــب کرمانــی از جملــه کســانی اســت کــه
اثــری بــه زبــان فارســی نوشــته اســت.
اثــر کیمیایــی کــه امــروز در مــورد آن صحبــت
میکنیــم ،اصالتــ ًا تألیفــی بــه فارســی اســت و
از عربــی بــه فارســی برگردانــده نشــده اســت.
متنــی کــه بــه شــما داده شــده ،در واقــع متــن
رســاله ای اســت کــه هنــوز چــاپ نشــده و مــا
آن را بــر اســاس شــش -هفــت نســخه خطــی
تصحیــح کــرده ایــم .ایــن مباحــث ،پــاره متنهایــی
از آن رســاله اســت .ســه نقطــه هــا و پرانتزهایــی
کــه در متــن میبینیــد بــه ایــن معنــی اســت
کــه متنهــا بریــده شــده انــد .بــه ایــن دلیــل کــه
میخواســتیم فقــط دورنمایــی از کلیــت کار
ارائــه دهیــم ،ضرورتــی در ارائــه تمامــی مطالــب
دیــده نشــد و فقــط مطالــب ضــروری تــر را نگــه
داشــتیم .اصــل رســاله در حــدود  200صفحــه
 A4اســت .مــا حــدود ده صفحــه از کلیــت متــن
را گزینــش کردیــم.
هنــوز بــه طــور دقیــق معلــوم نیســت کــه اســم
نویســنده ،حســن زاهــد اســت یا حســن بــن زاهد
و مشــخص نیســت کــه زاهــد اســم پدر نویســنده
اســت یــا اینکــه وصــف خودشــان اســت .از آن
لحــاظ کــه ایشــان جــزء غربایــی هســتند کــه
بــه هنــد مهاجــرت میکننــد ،بــه ایشــان غریــب
گفتــه میشــود .بــه کســانی کــه از ایــران بــه هنــد
مهاجــرت میکردنــد غریــب میگفتنــد .عنــوان
کرمانــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایشــان اهــل
کرمــان بودنــد .امــا در مــورد عنــوان زاهــد ،علــت
هنــوز کامــ ً
ا مشــخص نشــده اســت .میتــوان
آن را حســنِ زاهــد خوانــد و آن را حســن ،پســر
زاهــد برداشــت کــرد؛ ماننــد ناصــ ِر خســرو
کــه اضافــه بنــوت اســت ،یــا اینکــه
میتــوان گفــت زاهــد وصفــی بــرای
او اســت .در هــر حــال در برخــی از
ایــن ســیزده -چهــارده نســخه ،حســن
زاهــد آمــده و در برخــی دیگــر ،حســن
ابــن زاهــد آمــده اســت .مــن از بیــن
ایــن تفســیرها ترجیــح دادم حســنِ
زاهــد را انتخــاب کنــم .زیــرا هــر دو
حالــت را منتقــل میکنــد .ایشــان در
قــرن هفتــم و هشــتم هجــری زندگــی
میکردنــد و در ســال  723از ایــران
بــه هنــد مهاجــرت کــرده و در دربــار

تغلــق شــاه ســاکن شــدند و در آنجــا از اهــل علــم
حمایــت میکردنــد.
مــا حدأقــل چهــار رســاله کیمیایــی شــامل رســاله
مفتــاح الرمــوز ،مقــاد الکنــوز ،یــک منتخــب و
یــک تذکــره از ایشــان میشناســیم کــه تألیــف
شــده انــد و تقریبـ ًا ناشــناخته انــد .آثــار او تــا االن
چــاپ نشــده انــد و قبــل از اینکــه مــا چنــد اثــر
از او چــاپ کنیــم ،کســی حتــی تحقیقــی پیرامــون
ایشــان انجــام نــداده بــود .مفتــاح الرمــوز بیشــتر
حالــت نظــری دارد ،یعنــی بــه نظریــه کیمیــا
میپــردازد .مقــاد الکنــوز بیشــتر حالــت عملــی
دارد و بــه تدابیــر کیمیایــی و فرآیندهــا میپــردازد.
منتخــب بینابیــن اســت؛ یعنــی هــم بحــث نظــر
و هــم بحــث عمــل را شــامل میشــود .تذکــره
همچنــان کــه از اســم اش برمــی آیــد ،فهرســتی از
ترجمــه هــای در دســترس و آثــار اصیــل تألیــف
شــده بــه زبــان عربــی اســت .تــا بــه حــال ایــن
چهــار اثــر از ایشــان شــناخته شــده انــد ،امــا
ممکــن اســت آثــار دیگــری هــم وجــود داشــته
باشــند کــه در آینــده بــه دســت بیاینــد.
بــا ایــن مقدمــه ،وارد درس میشــویم .مــا ایــن
عناویــن را بــرای چهــار جلســه ای کــه فرصــت
داریــم در نظــر گرفتــه ایــم .بحــث جلســه اول،
پیرامــون تحلیــل محتوایــی واژگان عنــوان «از
صنعــت ربوبــی تــا صنــوع قدســی» اســت .همیــن
طــور در مــورد چیســتی صنعــت ربوبــی بحــث
خواهیــم کــرد .جلســه دوم ،پیرامــون ضــرورت
پژوهــش در بــاب کیمیــای دوره اســامی خواهــد
بــود .جلســه ســوم یــا در مــورد فوایــد صنعــت
مطابــق رأی حســن زاهــد غریــب کرمانــی و
یــا در مــورد خلــق شناســی طبیعــی اســتعالیی
صحبــت خواهیــم کــرد .جلســه
چهــارم مطلبــی تحــت عنــوان صنــوع
قدســی را خواهیــم گفــت .شــاید
یکــی از ایــن جلســات را بــا بحــث
معرفــت شناســانه عــوض کنیــم.
روال کار مــا بــه ایــن صــورت
خواهــد بــود کــه مــن مطالــب خــودم
را در هفتــاد دقیقــه عرضــه میکنــم.
از ایــن حیــث کــه ایــن مطلــب
جدیــد اســت و آن را جایــی نشــنیده
ایــد ،نمــی تــوان آن را بــا بحــث
پیــش بــرد .اجــازه میخواهــم ابتــدا

463

464

بحــث را عرضــه کنــم و در خاتمــه
حــدود بیســت دقیقــه پرســش و
پاســخ خواهیــم داشــت .ســعی بــر
ایــن اســت کــه هــر کــدام از جلســات مســتقل از
دیگــری باشــد ،بــه طــوری کــه بتوانــد یــک واحد
معنایــی را برایتــان منتقــل کنــد .هــدف مــن ایــن
اســت کــه ســر رشــته هایــی را بــرای پژوهــش
بیشــتر شــما فراهــم کنــم.
متــن و بســتر کار مــا در ایــن دوره کــه بــه حکمت
هنــر دینــی اختصــاص یافتــه اســت ،یــک صنعــت
خــاص و یــک هنــر ویــژه یعنــی یــک کیمیــا و
آن هــم بــه ویــژه بــر اســاس متــون حســن زاهــد
غریــب کرمانــی اســت .امــا اگــر شــما بــا دقــت
گــوش بســپارید ،تصدیــق خواهیــد کــرد کــه
مطالبــی کــه عرضــه میشــود خــاص ایــن زمینــه
نیســت ،بلکــه در دیگــر زمینــه هــا یعنــی در دیگر
هنرهــا و صنایــع نیــز کاربــرد دارد .بنابرایــن ایــن
جلســه و موضوعاتــی کــه در آن طــرح خواهیــم
کــرد بــرای تک تــک شــما -فــارغ از اینکــه حوزه
عالقــه شــما فلســفه بــه نحــو عام باشــد یا فلســفه
علــم ،فلســفه صنعــت و فنــاوری باشــد یــا فلســفه
هنــر یــا یــک هنــر خــاص مثــل موســیقی ،نقاشــی
و غیــره -مفیــد خواهــد بــود .درســت اســت کــه
مــا در بــاب کیمیــا ســخن میگوییــم ،امــا چــون
مســائلی فکــری دربــاره آن طــرح میکنیــم همــه
شــما تصدیــق خواهیــد کــرد کــه آن مســائل در
حــوزه هــای مــورد عالقــه هــر یــک از شــما نیــز
کــم یــا بیــش مطــرح اســت.
یکــی از مباحثــی کــه خیلــی بــه درد خواهــد
خــورد ،مســائل تاریــخ نــگاری و فلســفه تاریــخ
نــگاری اســت کــه اگــر فرصــت شــود بــه آن
اشــاره ای خواهیــم کــرد .بــا توجــه بــه هــر
مشــغولیت پژوهشــی کــه داشــته باشــید ،ایــن
مطلــب بیشــتر بــه دردتــان خواهــد خــورد.
کار مــورخ وقتــی تاریــخ را مینویســد یــا بــه
عبــارت نادقیــق ،وقتــی تاریــخ را بازســازی
میکنــد ،مثــل یــک مشــاهده گــ ِر صــرف کــه
فقــط مشــاهده  objectiveداشــته باشــد و آن را
بیــان کنــد نیســت .بلکــه او یــک ســری پیــش
فــرض هــای متافیزیکــی در تاریــخ دارد.
شــناخت دیــدگاه تاریــخ نــگاری
آن مورخــی کــه شــما اثــر او را
میخوانیــد و پیــش فرضهایــی کــه

او مقدمتــ ًا پذیرفتــه ،در درک بهتــر آن نوشــته و
بازســازی تاریــخ و در عیــن حــال ،در شــناخت
نقــاط افتــراق آن از دیگــر شــیوه هــای تاریــخ
نــگاری بــه شــما کمــک بســیاری خواهــد کــرد.
مثــ ً
ا دربــاره انقــاب فرانســه بیــش از پنجــاه
نــوع بازســازی مختلــف وجــود دارد کــه علــل
آن را تحلیــل کــرده انــد .دانســتن اینکــه هــر یــک
از آن مورخــان چــه پیــش فرضهایــی دارنــد و بــر
چــه پایــه هایــی کار خــود را انجــام داده انــد ،در
انتخــاب مــا هــم میتوانــد دخیــل باشــد.
حدأقــل چهــار دیــدگاه تاریــخ نــگاری در
کیمیــای دوره اســامی هســت کــه یکــی از آنهــا
کــه قطع ـ ًا در دیگــر هنرهــا هــم هســت ،دیــدگاه
حــال محــور یــا  presentistاســت .دیــدگاه
 presentistنظریــه هــای امــروز را معیــار
قــرار میدهــد .مثــ ً
ا فــرض کنیــد میخواهیــد
تاریــخ کیمیــا را بازســازی کنیــد .در ایــن صــورت
دیــدگاه  presentistآخریــن نظریه های شــیمی
امــروز را معیــار قــرار میدهــد و آنهــا را معیــار
علمــی بــودن میدانــد .وقتــی شــما تاریــخ علــم
را بازســازی میکنیــد ،یکــی از چیزهایــی کــه الزم
اســت بدانیــد ایــن اســت کــه چــه چیــزی علــم
اســت و چــه چیــزی علــم نیســت .در واقــع شــما
معیــار تمیــز علــم از غیــر علــم را الزم داریــد.
در دیــدگاه  presentistمعیــار تمییــز ،از نظریــه
هــای علمــی کنونــی گرفتــه میشــود .آنهــا
نظریــه هــای علمــی کنونــی را صائــب تریــن و
عینــی تریــن نظریــه هــا میداننــد و بــا معیــار
قــرار دادن آنهــا بــه گذشــته برمــی گردنــد و بــر
ایــن اســاس تاریــخ را بازســازی میکننــد .امــا
چگونــه؟ آنهــا ایــن کار را بــر اســاس Linéaire
یعنــی خطــی انجــام میدهنــد .یعنــی بایــد در
تاریــخ ،خطــی را کــه از باســتان و دوره هــای
خیلــی قدیــم و از ابتــدای تاریــخ شــروع میشــود
و بــه نظریــه هــای علمــی کنونــی ختــم میشــود
را بازســازی کنیــم .پــس معیــار ایــن میشــود کــه
شــما آن داده هایــی را علمــی برمــی گزینیــد کــه
بــا نظریــه هــای امــروزی مطابقــت و مشــابهتی
داشــته باشــند.
شــما ایــن امــر را در حــوزه هــای مختلــف
میبنیــد و ایــن صــرف تاریــخ علــم -بــه معنــای
دقیـ�ق  science-نخواهــد بــود .در تاریــخ هنــر
هــم خواهیــد دیــد کــه چنیــن دیدگاهــی هســت.

بــه طــور خــاص در تاریــخ کیمیــا ،دیــدگاه تاریــخ
نــگاری یونگــی را داریــم کــه بــر اســاس نظریات
یونــگ اســت؛ تاریــخ نــگاری بورکهارتــی یــا
ســنت گرایانــه را داریــم کــه بــر اســاس نظریــات
بورکهــارت و مبانــی کــه ایشــان میگــذارد
اســت و نهایتـ ًا تاریــخ نــگاری کوربنــی را داریــم.
هــر کــدام از ایــن دیــدگاه هــای تاریــخ نــگاری
طرفــدارن خــاص خــود را دارد و بــه هــر کــدام
میتــوان بــه عنــوان یــک مکتــب نگریســت؛ زیــرا
بــه فــردی کــه ایــن نظــر را داده محــدود نمانــده
و افــراد دیگــری هــم ایــن شــیوه هــا را بــه کار
گرفتنــد و در تاریــخ کیمیــای دوره اســامی از
ایــن شــیوه هــا اســتفاده شــده اســت.
اگــر بخواهیــم ایــن مطالــب را عرضــه کنیــم ،اول
دیــدگاه و اصــول کلــی آنهــا را بیــان خواهیــم
کــرد و بعــد هــر کــدام از آنهــا را نقــد و بررســی
هــم خواهیــم کــرد .چــرا کــه یــک معرفــی بــدون
بررســی کــردن نــکات مــورد نقــد آنهــا کار
مفیــدی نیســت .صــرف عرضــه کفایــت نخواهــد
کــرد .چــون مــا میخواهیــم یــک گام بــه جلــو
رویــم و نقــاط ضعــف هــر یــک از ایــن تاریــخ
نگاریهــا را ببینیــم و بــر اســاس نقــد و نظــر آنهــا،
بــه یــک دیــدگاه جدیــد برســیم.
بــه عنــوان «از صنعــت ربوبــی تــا صنــع قدســی»
برمــی گردیــم تــا ببینیــم کــه صنعــت ربوبــی
چیســت و صنــع قدســی کــدام اســت؟ «کلمــه
صنعــت در عنــوان را نبایــد بــا صنعــت بــه معنــی
متــداول آن یکــی گرفــت .خــود بحــث رابطــه
علــم و صنعــت ،نســبت میــان صنعــت و فنــاوری
و بعــد از آن ،نســبت تاریخــی علــم و صنعــت و
نســبت منطقــی آن دو ».یعنــی در ســیر تحــول
دوره مــدرن ،اول علــم پدیــد آمــد یــا صنعــت؟
مــا معمــوالً بــر ایــن عقیــده ایــم کــه ابتــدا انقالب
علمــی و پــس از آن انقــاب صنعتــی بــه وجــود
آمــد« .مثـ ً
ا اینکــه آیــا علــم بــرای صنعــت شــرط
الزم اســت یــا شــرط کافــی یــا هیــچ کــدام؟»
البتــه نظــر بنــده ایــن اســت کــه هیــچ کــدام.
«معمــوالً گفتــه میشــود کــه امــکان آزاد و رهــا
کــردن علــم از مبانــی متافیزیکــی آن نیســت .آیــا
ایــن ســخن در بــاب فنــاوری هــم صــادق اســت
یــا نــه؟» ســؤاالت بســیار زیــادی در بســتر رابطــه
علــم و صنعــت در دوره مــدرن مطــرح اســت کــه
مــورد بحــث مــا نیســت« .امــا آنچــه مــد نظــر مــا

اســت اینهــا نیســت .صعنــت در عنــوان
بــه گونــه ای اســت کــه شــامل کلیــه
صنایــع و هنرهــا اســت .بلکــه بــه یــک
تعبیــر عــام کــه مــورد اســتفاده میرفندرســکی،
حکیــم عصــر صفــوی و معاصــر مالصــدرا
شــیرازی در رســاله صناعیــه اســت ،نــه تنهــا همــه
علــوم را در بــر میگیــرد ،بلکــه رســاله ،نبــوت
بــه مثابــه کار انبیــاء و نیــز والیــت بــه مثابــه کار
اولیــا را نیــز صنعــت بــه شــمار مـیآورد ».رســاله
صناعیــه در یــک نــگاه حکمــی ،رســاله خوبــی
اســت ،امــا خــارج از چارچــوب بحــث ما اســت.
چنــد تصحیــح مختلــف از ایــن رســاله موجــود
اســت .بــد نیســت آن رســاله را هــم تــورق کنیــد.
«وانگهــی الزم میدانیــم خاطــر نشــان کنیــم کــه
صنعــت در عنــوان بحــث مــا ،نشــانگر ایــن اســت
کــه در اینجــا بــا صــرف کار نظــری ،خــواه بحثــی
و بیرونــی صــرف باشــد و خــواه ذوقــی و درونــی
محــض باشــد ،ســر و کار نداریــم .مقصودمــان
از بحثــی ،نظــام هــای فلســفی صــرف اســت.
همچنیــن مقصودمــان از ذوقــی و درونــی محــض،
نظــام هــا و شــیوه هایــی اســت کــه اوالً تحقــق
درونــی و معنــوی فــرد را مقصــد خویــش قــرار
میدهنــد و ثانیــ ًا بــه دور از اجتمــاع و در کنــج
عزلــت و خلــوت و بــر کنــار از شــرایط و اوضــاع
محســوس و ملمــوس بــر مراقبــه درونــی متمرکــز
هســتند .در صنعــت ،نظــر بــا عمــل همــراه اســت
و در بطــن شــرایط محســوس و ملمــوس و از
خــال آنهــا صــورت میگیــرد».
معمــوالً گفتــه میشــود کیمیاگرهــا بــا صحنــه
اجتماعــی و عمــل اجتماعــی کاری نداشــتند
و بریــده از اجتمــاع بودنــد .در حالیکــه چنیــن
نیســت .طغرایــی یکــی از کیمیاگــران بــزرگ
اصفهانــی اســت و بعــد از جابــر و رازی در زمــره
بزرگتریــن کیمیاگرهاســت .ایشــان وزیــر دوره
ســلجوقی بودنــد.
عنــوان صنعــت را موشــکافی میکنیــم .دســت
کــم دو دیــدگاه در سرمنشــأ صنعــت وجــود دارد:
آیــا صنعــت کار انســانی و بشــری اســت یــا art
divin؛ یعنــی یــک کار و عمــل الهــی؟ عمــل
الهــی یعنــی عملــی کــه خداونــد انجــام میدهــد.
در جلســه ای کــه همــکاران هیئــت علمــی در
آن حضــور داشــتند ،یکــی از همــکاران
ضمــن ســخنرانی علمــی خویــش ایــن
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دعــوی را بــا تکیــه بــر آثــار موالنــا طــرح کــرد
کــه صنایــع از جانــب حــق بــه انســان هــا نــازل
شــده اســت و ایــن خداونــد بــوده کــه آنهــا را بــر
مــا فــرو فرســتاده اســت .چنــد نفــری از اعضــای
هیئــت علمــی کــه در آن جلســه بودنــد ،پــس از
صحبــت ایشــان در مقابــل شــان موضــع گرفتنــد
و گفتنــد ایــن نظــر موالناســت .مــا خودمــان
عقــل و فکــر داریــم و بــا تکیــه بــر اینهــا نیــازی
نیســت کــه علــم و صنعــت را بــه خــدا وصــل
کنیــم .ایــن نــگاه میتوانــد نــگاه عمــوم باشــد.
نگاهــی کــه عمومـ ًا در جامعــه دانشــگاهی اســت
ایــن اســت کــه علــم و صنعــت ،یــک آفریــده و
یــک پدیــد آمــده بشــری اســت.
«امــا در ایــن میــان ،در یــک دیــدگاه وجــودی
و ربوبــی ،سرچشــمه همــه چیــز حضــرت حــق
اســت و چــون چیــزی جز او نیســت ،صنعــت نیز
از غیــر او نیســت و بلکــه غیر او نیســت .در همین
بســتر بایــد خطــاب حضــرت حــق بــه موســی
کــه فرمــود « َو ْص َطنَ ْعتُ َ
ــک لِنَ ْفســـي» را فهمیــد».
واژه صنــع در « َو ْص َطنَ ْعتُ َ
ــک» هســت .یعنــی تــو
را بــه صنعــت بــرای خــود ســاخته ام« .اصطنــاع
کــه در اینجــا شــاهد آن هســتیم ،صنعــت متعالیــه
اســت؛ آن چیــزی اســت کــه کیمیاگــران از آن بــه
صنعــت شــاهی یــاد میکننــد royal Art .یــا
بــه التیــن  regie arsیعنــی صنعــت یــا هنــر
شــاهی ،هنــر یــا صنعــت خســروانه».
« َو ْص َطنَ ْعتُ َ
ــک لِنَ ْفســـي» بــه تعبیــری کــه
میرفندرســکی از صنعــت کــرد ،خیلــی نزدیــک
میشــود .حضــرت حــق ایــن جملــه را خطــاب
بــه موســی م ـیآورد و موســی از انبیــاء و اولیــاء
اســت .در نتیجــه « َو ْص َطنَ ْعتُ َ
ــک لِنَ ْفســـي» یعنــی
مــن صنــع والیــت و نبــوت را در مــورد شــما بــه
نحــو خاصــی انجــام دادم« .و بدیــن ترتیــب بــا
ایــن اصطنــاع ،خاصــان از انبیــاء و اولیــاء پــرورده
میشــوند .حدیثــی کــه از امامــان متعــدد رســیده
اســت مشــعر بــه اینکــه «نحــن صنایــع اهلل» را هــم
بایــد در همیــن بســتر فهمیــد».
از اصطــاح صنعــت بــه واژه ربوبــی گــذر
میکنیــم« .ربوبــی بــه رب منســوب اســت.
صنعــت ربوبــی یعنــی صنعــت خدایــی و الهــی
و ایــن امــر از همــان ابتــدا نشــان میدهــد
کــه مــا در یــک بســتر متافیزیکــی و بــه تعبیــر
خاصتــر ،الهیاتــی واقــع هســتیم ».چــون در بســتر

متافیزیکــی شــما میتوانیــد بحــث خــود را
الهیاتــی نکنیــد؛ یعنــی در بســتر ســخن خودتــان
از الــه Deus،و  Godســخنی بــه میــان نیاوریــد
و صرفـ ًا وجــودی ســخن بگوییــد .مثـ ً
ا هایدگر و
گادامــر متافیزیکــی حــرف میزننــد .امــا علیرغــم
اقــرار خودشــان کــه بــه الــه اعتقــاد دارنــد ،بحــث
خــود را الهیاتــی نمــی کننــد .البتــه ایــن امــر
احتمــاالً از مقتضیــات عصــری اســت کــه شــاید
هــم بهتــر باشــد.
«مــا در جایــی هســتیم کــه اعتقــاد بــه خــدا
وجــود دارد و از تصریــح بــه ایــن اعتقــاد البتــه
ابایــی وجــود نــدارد ».یعنــی مــا ابایــی نداریــم
کــه در یــک بســتر الهیاتــی ســخن بگوییــم« .در
اینجــا بــا بســتری مواجــه هســتیم کــه در یــک
ســو رب اســت و در ســوی دیگــر عبــد .رب،
ایجــاد کننــده ،خــدا ،خداونــدگار ،صاحــب و
مصاحــب بنــده اســت ».مــن «رب» را در ترجمــه
بــه فارســی بــه خــدا ،خداونــدگار ،صاحــب و
مصاحــب ترجمــه کــردم .ولــی حتمــ ًا اذعــان و
تأییــد میکنیــد کــه از قدیــم االیــام «رب» بــه
زبــان فارســی بــه پــروردگار ترجمــه میشــد.
میتــوان گفــت پــروردگار ترجمــه غلطــی
نیســت .بــه ایــن دلیــل کــه پــروردگار میتوانــد
ترجمــه دقیــق مربــی باشــد .امــا یکــی از معانــی
دور کلمــه رب در عربــی ،میتوانــد مربــی بــا
ــی باشــد.
ریشــه َرب َ َ
«رب ،مربــوب الزم دارد و بدیــن جهــت مــا در
مقــام ظهــور واقــع هســتیم؛ چــرا کــه در ایــن
رابطــه متقابــل و دو ســویه اســت کــه هــر یــک
معنــا و جایــگاه خویــش را مییابنــد .اصطــاح
الربُوبِيَّــ ِة در کنــار عبــارات دیگــری
َّ
الصنْ َعــة ُّ
الصنْ َعــة االلهيــة ،بــه کــرات توســط خــود
نظیــر َّ
کیمیاگــران مســلمان اســتفاده شــده اســت ».پــس
یکــی دیگــر از وجوهــی کــه مــا مجــاز هســتیم
عبــارت «صنعــت ربوبــی» را در عنــوان خــود
بــه کار ببریــم ایــن اســت کــه خــود کســانی کــه
عامــل بــه ایــن صنعــت هســتند ایــن عبــارت
را بــه کار بــرده انــد و ایــن میتوانــد بهتریــن
توجیــه باشــد.
«ایــن صنعــت ،ربوبــی اســت؛ چــرا کــه اساســ ًا
خــود رب آن را ابتــدا در یکــی از بنــدگان خــاص
خــود از انبیــاء و اولیــاء آشــکار کــرده اســت و
ســپس در سلســله ای از حکمــا و انبیــا در تاریــخ

جــاری شــده اســت ».شــما اعتقــاد الهــی بــودن
منشــأ صنعــت را در آثــار کیمیایــی میبینیــد؛ بــه
ایــن نحــو کــه صنعــت را وحیانــی یــا الهامــی
میداننــد کــه از ابتــدا در یکــی از انبیــا و اولیــا
نــازل شــده و بعــد از آن در سلســله ای در طــول
تاریــخ جــاری شــده و انتقــال یافتــه اســت .مــا
شــاهد تــاش هــای متعــددی در ترســیم ایــن
سلســله انتقــال در متــون کیمیایــی در نــزد جابــر،
طغرایــی و جلدکــی هســتیم کــه مــن آنهــا را
اســتخراج و در مقالــه ای چــاپ کــردم.
«رب ،خالــق اســت و صانــع و محیــی و ممیــت؛ و
همــه آنچــه در جهــان هســت میشــود و نیســت
میگــردد ،بــه یــد قــدرت او صــورت میگیــرد؛
و ایــن صنعــت نیــز صنــع اوســت .کیمیاگــر در
واقــع کار طبیعــت را تقلیــد میکنــد ».ایــن عنــوان
یکــی از بحــث هایــی اســت کــه در فلســفه مــن
مطــرح اســت .ولــی آنهــا ایــن مســئله را در
 contextو در بســتر فکــری خودشــان طــرح
میکننــد کــه مــا کاری جــز کار تقلیــد طبیعــت
نداریــم .امــا بــه چــه نحــو؟ یعنــی مــا همــان
کاری کــه طبیعــت در معــدن انجــام میدهــد را
بــا شــرایط بهتــر و بــا ســرعت بیشــتری انجــام
میدهیــم .بــر اســاس ایــن اعتقــاد ،کیمیاگــران
ادعــا میکننــد کــه فلــزات دیگــر هــم در اثــر
مــرور زمــان و شــرایط مســاعد ،نهایتـ ًا میتواننــد
بــه طــا تبدیــل شــوند و مــا بــا شــناخت قواعــد
و قوانینــی کــه بــر ایــن امــر حاکــم اســت ،در
شــرایط مشــخص آزمایشــگاهی و در زمانــی
ســریعتر آن را بــه انجــام میرســانیم.
«طبیعــت چیــزی نیســت جــز صحنــه آفرینــش،
پیشــه وری ،زنــده گردانــدن و میراندنــی کــه رب
یعنــی خداونــدگار انجــام میدهــد .بــه ایــن
ترتیــب تقلیــ ِد کارِ طبیعــت را بایــد در بســتری
کام ـ ً
ا متفــاوت فهمیــد .کیمیاگــر در پــی تحقــق
اســماء ربوبــی مذکــور در خویشــتن و انجــام
همــان فرآیندهــا بــا ســرعت و دقتــی بیــش از
ســرعت و دقــت طبیعــی آنهــا ،مثـ ً
ا در دل معــدن
اســت .حتــی کیمیــای دوره اســامی ،بــه طــور
خــاص در نــزد جابــر بــن حیــان ،تــا آنجــا پیــش
م ـیرود کــه او میخواهــد در آزمایشــگاه انســان
مصنوعــی بســازد و فرآیندهــای آن را نیــز بــه
تفصیــل شــرح میدهــد».
بحــث ســاخت انســان مصنوعــی در دوران جدیــد

هــم مطــرح اســت .امــا بایــد در مقایســه هــا
دقــت کــرد .یعنــی نبایــد چیــزی را از بســترش
جــدا کــرد ،بلکــه بایــد آن را در کلیــت فضــای
اجتماعــی و متافیزیکــی مــان قــرار دهیــم.
ســاخت انســان مصنوعــی کــه در آثــار جابــر بــن
حیــان هســت ،بــه ایــن نحــو اســت کــه بــا گل
و امثــال آن قالــب انســان را پدیــد میآوریــد و
بعــد ،بــا انجــام یــک ســری فرآیندهایــی ،او داری
روح میشــود .ایــن فرآیندهــا و چگونگــی انجــام
آنهــا در آثــار جابــر توضیــح داده شــده اســت.
یکــی از کارهایــی کــه در یــک فرآینــد بایــد
انجــام شــود ایــن اســت کــه ســعی شــود کلیــت
آن -هــم وجــه طبیعــی و مــادی و هــم وجــه
متافیزیکــی اش -حفــظ شــود .عــده ای مثــل
کربــن میگوینــد اینجــا بحــث انســان کامــل
اســت ،بــدون اینکــه بــه بحــث آزمایشــگاهی
وقعــی بنهنــد و بــه آن اهمیتــی قائــل شــوند .در
هــر حــال ،قضیــه انســان مصنوعــی در نــزد جابــر
بــن حیــان تفســیری عمیقتــر میطلبــد.
حــال ســراغ وصــف «قدســی» موجــود در عنــوان
«از صنعــت ربوبــی تــا صنــع قدســی» میرویــم.
«قدســی در لغــت بــه معنــی پــاک و مطهــر اســت.
در یــک سمبولیسـ ِم بــاال و پاییــن ،هــر چــه باالتــر
اســت پــاک تــر اســت .روح القــدس ،جرئیــل
امیــن ،فرشــته مقــرب را بدیــن نــام خوانــده انــد
کــه پــاک از نواقــص و شــائبه هــا اســت .خمیــره
مقــدس در نــزد ســهروردی ،خمیــره جاویــد و
ازلــی حکمــت اســت کــه هنــوز شــائبه زمــان و
مــکان و قــوم خــاص نگرفتــه اســت و سرچشــمه
همــه حکمــت هــا اســت .دیگــر کاربــرد ایــن
واژه آن اســت کــه هــر گاه ایــن وصــف را بــه
اســمی میافزاییــم ،درســت آن چیــزی را بــه آن
میافزایــد کــه هانــری کربــن و دیگــر اهــل معنــا
در غــرب ،از آن بــه جهــت عمــودی حیــات یــاد
میکننــد؛ و امــا قدســیان کــه صفــت جانشــین
اســم اســت و جمــع بســته شــده ،همــه آنانــی
هســتند کــه آن جهــت عمــودی را حفــظ کــرده
انــد .بدیــن ترتیــب همــه موجــودات عالم قدســی
هســتند .چــرا کــه از فطــرت پــاک خویــش دور
نگشــته انــد و مطابــق آن عمــل میکننــد ،اصــل
خویــش را از یــاد نبــره انــد و تســبیح گــوی آن
اصــل و ســر منشــأ هســتند .در ایــن میــان ،تنهــا
انســان اســت کــه ممکــن اســت افــق نگاهــش
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افقــی گــردد و دنیــوی شــود ،یــا اینکــه افــق نــگاه
خــود را بــه عمــود آســمان بیانــدازد و قدســی
باشــد و قدســی بمانــد ».مــا دنیــوی یــا پروفــن را
در مقابــل قدســی بــه کار میگیریــم.
در جلســات بعــد ،حدیثــی دلپذیــر از امیــر
مؤمنــان کــه همیــن مضمــون را بیــان میکنــد،
نقــل خواهیــم کــرد« .در زبــان عرفانــی فارســی،
وصــف قدســی هــر گاه بــه اســامی نظیــر نفــس،
جــان و روح افــزوده شــده اســت ،عمومــ ًا بــه
حفــظ آن جهــت عمــودی اشــاره دارد .بــه ایــن
نمونــه هــا توجــه کنیــد:
«اگــر ســاقی جــال ،بــاده دلگشــا از رواق صــرف
حســن طــور ارواح قدســی را دهــد ،مســتان
خرابــات فنــا را بینــی کــه جملــه ُﺟﺒّﻪ دســتار
عبودیــت انداختــه انــد و بــه بــازار خامــان ارادت
جملــه «أﻧﺎ اﻟﺤﻖ» میگوینــد ».بنــد  231از شــرح
شــطحیات روزبهــان».
«نقــل دیگــری نیــز از روزبهــان میکنــم و بعــد
بــه تحلیــل عباراتــی کــه در ایــن نقــل قــول هــا،
ترکیــب قدســی دارنــد میپردازیــم:
«از حــق جمــال خواســتند تــا عرفــان
بــر کمــال شــود .حــق حجــاب جبــروت
برداشــت ،و جمــال جــال ذات به ایشــان
نمــود .ارواح انبیــا و اولیــا از تأثیــر ســماع
و جمــال جــال مســت شــدند .بــا شــاهد
قــدم بــی رســم حدثــان دوســتی گرفتنــد .از آن
والیــت بــه مراتــب تربیــت الهــی محبتشــان مزیــد
گشــت .زیــرا چــون ارواح قدســی بــه صــورت
خاکــی درآمدنــد ،از ســر ســودای پیشــین جملــه
ارنــی گــو شــدند و محــل انبســاط یافتنــد تــا هــر
چــه در ایــن جهــان دیدنــد ،همــه او را دیدنــد.
چنانکــه بعضــی از خــواص محبــت گفتنــد« :مــا
نظــرت فــی شــیء إال و مــا رأیــت اهلل فیــه» (عبهر
العاشــقین روزبهــان ،صفحــه ).132
اینجــا در دو عبــارت مختلــف و در دو کتــاب
مختلــف روزبهــان ،عبــارت «ارواح قدســی» بــه
کار رفتــه اســت و بــه همیــن جهــت آنهــا را
ـم َقالُــوا ْ ب َ َلــى»
نقــل کردیــم .در آیــه «أَل َ ْسـ َ
ـت ب ِ َرب ّ ِ ُكـ ْ
خصوصــ ًا در تشــیع ایــن نظریــه مطــرح اســت
کــه در صحنــه عهــد الســت ،ارواح علیرغــم ایــن
کــه ربوبیــت را تأییــد کردنــد و آن امانــت را
قبــول کردنــد ،امــا ایــن «بلــی» گفتــن بــرای همــه
یکســان نبــود؛ بعضــی هــا خیلــی محکــم و قاطــع

و بعضــی هــا بــا کمــی تردیــد «بلــی» گفتنــد.
عبــارت «ارواح قدســی بــه صــورت خاکــی
درآمدنــد» یعنــی یــک مرحلــه ای بــرای ارواح
قدســی قبــل از بــه صــورت خاکــی در آمــدن
یعنــی حیــات زمینــی گرفتــن -قائــل هســتیم.در ایــن نقــل قــول« ،از ســر ســودای پیشــین» بــه
عهــد الســت و آن پیمــان «عبودیــت در مقابــل
ربوبیــت» کــه از انســان گرفتــه میشــود اشــاره
دارد .عبــارت «جملــه ارنــی گــو شــدند» بــه
آن واقعــه کــه بــرای حضــرت موســی در طــور
َ
ســینا رخ داد ،اشــاره داردَ « :ر ّ ِ َ
ــر
ب أرِنــي أن ْ ُظ ْ
إِلَيْـ َ
ـک» .یعنــی خــود را بــه مــن نشــان بــده تــا
تــو را بنگــرم .ایــن بحــث دیــدار حــق اســت کــه
ــن تَرانــي» میشــنود.
موســی در پاســخ« ،ل َ ْ
ــن تَرانــي» تحلیــل هــای
موالنــا از بحــث «ل َ ْ
مختلفــی ارائــه میدهــد .شــاید بتــوان در بســتر
تاریــخ ادیــان اینگونــه گفــت کــه حضــرت
موســی (ع) ایــن انتظــار را داشــت کــه تجلــی
خــدا در ایشــان -چنانکــه در یهودیــت شــاهد آن
هســتیم -در قالــب ظهــور یــک ابــر یــا
بــاد عظیــم باشــد؛ ولــی قــرار اســت کــه
موســی ایــن دیــدار را در هــر شــیء ببینــد:
«تــا هــر چــه در ایــن جهــان دیدنــد ،همــه
ـن
او را دیدنــد» .شــاید بــه ایــن جهــت «لَـ ْ
تَرانــي» گفتــه میشــود کــه آن انتظــار
ـن تَرانــي» مطلق باشــد.
زدوده شــود ،نــه اینکــه «لَـ ْ
بــرای اینکــه قســمت بعــدی تأییــد و تأکیــد شــود
کــه «مــا نظــرت فــی شــیء إال و مــا رأیــت اهلل
فیــه» ،ضرورتــی نــدارد کــه ایــن تجلــی در یــک
ابــر یــا بــاد عظیــم صــورت گیــرد .ایــن تجلــی،
فــی کل شــی هســت و بایــد در آنجــا دیــده شــود.
ارواح میتواننــد قدســی باشــند و میتواننــد
نباشــند .یعنــی ارواح میتواننــد از شــائبه هــای
مختلــف و از ذهنیــت هــا آزاد باشــند یــا نباشــند.
اگــر چنیــن باشــند ،آنــگاه قدســی هســتند و
میتواننــد «ارنــی» گــو شــوند و در همــه چیــز
او را ببیننــد .پــس بحــث قدســی کــه در عنــوان
داریــم ،چنیــن بارهایــی را دارد .هــدف از بیــان
ایــن مــوارد ایــن اســت کــه تحلیــل واژگانــی
عنــوان انجــام شــود و معانــی هــر یــک از مفردات
عنــوان بــرای شــما جــا بیافتــد.
«و ایــن بیــت موالنــا جــال الدیــن محمــد بلخــی
چــه نیکــو آنچــه را کــه مــا میخواهیــم بــا

تکلــف بیــان کنیــم ،در دیــوان شــمس لطیفانــه و
کریمانــه ترنــم کــرده اســت .غــزل بــا ایــن بیــت
آغــاز میشــود:
به چه روی پشت آرم به کسی که از گزینی
سوی او کند خدا رو به حدیث و همنشینی»
در ایــن بیــت« ،گزینــی» بــه معنــی اصطفــا اســت.
یعنــی یــک انتخــاب الهــی برایــش صــورت
گرفتــه اســت .اینجــا بحــث والیــت اســت« .امــا
بیتــی کــه مــن مــد نظــر دارم ایــن اســت:
هله ای حیات حسی بگریز هم ز مسی
سوی آسمان قدسی که تو عاشق مهینی
چــون در ایــن بیــت ،بحــث مــس هــم هســت،
عبــارت «آســمان قدســی» در یــک بســتر
کیمیایــی مینشــیند .مــس در کیمیــا نمــاد فلــز
پســت و در مقابــل زر اســت و «حیات حســی»
در ایــن بیــت ،معــادل آن در نظــر گرفتــه شــده
اســت .منظــور از آســمان در عبــارت «آســمان
قدســی» همیــن آســمان نیلگونــی اســت کــه
هســت ،ولــی چیــزی کــه تفــاوت میکنــد
بینشــی اســت کــه میتوانیــم در قبــال
آن داشــته باشــیم .آســمان چیــزی اســت
کــه دیــده میشــود امــا چگونــه دیــدن
آن مهــم اســت.
در یــک رســاله دکتــری کــه بعــد بــه
کتــاب تبدیــل شــد ،بــه بحــث de Ciel
astrologie’l de Ciel et astronomie’l
 ،یعنــی آســمان در نظــر منجمــان و آســمان در
نظــر اهــل تنجیــم ،پرداختــه شــد و تفــاوت
آنهــا را بررســی کردنــد .در هــر حــال ،آســمان
از نظــر ایــن دو گــروه فــرق میکنــد و تفاوتــی
نمــی کنــد کــه منجـ ِم دوره اســامی باشــد یــا
نــه .در واقــع نمــی تــوان یــک خــط تمییــز و
قاطــع بیــن علــم مــدرن و علــم ســنتی کشــید.
خــود علــم در دوره ســنت هــم انــواع مختلفــی
دارد .علمــی کــه در نــزد منجمــان میبینیــم،
بــا علمــی کــه در نــزد اهــل تنجیــم میبینیــم
خیلــی تفــاوت دارد .در نــزد اهــل تنجیــم،
عالــم پــر اســت از روحانیــت هایــی کــه بــر
روی آنچــه دارنــد ،اثــر میگذارنــد .ولــی در
نــزد اهــل نجــوم ،بیشــتر شــاهد یــک تبییــن
ریاضــی بــه معنــی جدیــد آن هســتیم و بــه
معنایــی کــه در نــزد اخــوان الصفــا میبینیــد
نیســت .مهنــدس –بــه معنــای هندســه دان-

اســت .در بســتر تاریــخ علــم دوره اســامی،
مهنــدس بــه معنــی هندســه دان –بــه معنــی
اقلیدســی -بــه کار م ـیرود.
پــس «آســمان قدســی» در ایــن بیــت ،آســمانی
نزدیــک بــه آســمان اهــل تنجیــم و بلکــه
باالتــر از آن ،یعنــی آســمان عارفــان اســت.
خیلــی از شــهودات ســید حیــدر آملــی بســتر
جهــان شــناختی دارد .ایشــان در آســمان و
در موقعیــت هــای مختلــف ســتارگان ،ائمــه
را میبینــد .ترکیــب هــای مختلفــی در آثــار
ایشــان هســت و طــرح هایــی از آن را عرضــه
کردنــد.
حــال بــه ســراغ معــادل هــای التینــی کــه برای
عبــارت قدســی میتــوان در نظــر گرفــت
میرویــم« .مــا بــه ویــژه بــه عبــارت sacré
فرانســه و  sacredانگلیســی کــه از ترکیبــات
ریشــه التینــی  sacrisهســتند میاندیشــیم.
 sacrisبــه معنــای تقدیــس کــردن یــک
فــرد یــا یــک شــیء ،مثــل تقدیــس یــک
شــاه و تــاج گــذاری وی از خــال
یــک مراســم آیینــی اســت» .در دوره
التیــن ،از کلمــه  sacrisبــرای مراســم
آیینــی کــه در تــاج گــذاری شــاه بــه
کار میرفــت و ایشــان در آن مراســم
تقدیــس میشــد و بــه آن منصــب
تشــریف مییافــت ،اســتفاده میکردنــد.
«امــا بــه فرآینــد سکوالریزاســیون زبــان
توجــه فرماییــد .مــا از همیــن ریشــه در زبــان
فرانســه ،فعــل  consacrerو در انگلیســی
فعــل  consecrateرا داریــمconsacrer .
تقریب ـ ًا هــم معنــی بــا خــود فعــل  sacréبــه
کار میرفتــه اســت؛ یعنــی بــه معنــی تقدیــس
شــاه از خــال یــک مراســم آیینــی تــاج
گــذاری .البتــه ایــن فعــل بــه معنــی متبــرک
شــدن نیــز بــه کار میرفتــه اســت ».در مراســم
عشــای ربانــی در مســیحیت ،نــان و شــراب
متبــرک میشــوند و اعتقــاد بــر ایــن اســت
کــه مؤمنانــی کــه آن شــراب را میخورنــد،
گوشــت و خــون حضــرت عیســی بــه همــان
مقــدار در وجودشــان جــاری میشــود.
فعــل  consacrerدربــاره آن شــراب بــه
کار بــرده میشــود و گفتــه میشــود آن
شــراب  consacrerیــا متبــرک میشــود
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و آن تبــرک بــه مؤمنانــی کــه آن
شــراب را میخورنــد انتقــال پیــدا
میکنــد .البتــه ایدههــای مشــابهی را
هـ�م در بسـ�تر فرهنگسـ�تانی داریـ�م .پـ�س �consa
 crerبــه معنــی آن تبــدل جوهــری اســت کــه در
مؤمنــان پیــش میآیــد« .امــا امــروزه بــه معنــی
صــرف اختصــاص دادن چیــزی یــا کســی بــه
کاری اســتعمال میشــود».
«در همیــن بســتر میتــوان متعــرض کلمــه
 communionیــا  communicationفرانســه
شــد کــه در اصــل بــه معنــی یکــی شــدن و
وحــدت پیــدا کــردن بــا مســیح و بــا عالــم قــدس
مثــ ً
ا بــه واســطه همیــن مراســم عشــای ربانــی
بــوده اســت .امــا امــروزه کلمــه اخیــر را بــه معنــی
مخابــرات بــه کار میبریــم».
بــه طــرح لغــوی کــه از  sacréداشــتیم برگردیــم.
«ایــن ریشــه بــه زبــان هــای انگلیســی و فرانســه
مشــتق هــای بســیاری دارد .در زبــان فرانســه واژه
 sacerdoceرا داریــم کــه کربــن از آن بــرای
ترجمــه والیــت اســتفاده میکنــد .همچنیــن
کلماتـ�ی نظیـ�ر   sacra� ,sacrosaint ,sacral
sacra� ,sacrement ,sacralisation ,litéé
 ,mentalitéرا داریــم کــه میتــوان آنهــا
را بــه قدســی ،قــدس ،قدســی ســازی ،آییــن
تقدیــس ،رســم آیینــی جاودانگــی ،آییــن تقدیــس
طلســماتی ،تقدیســی یــا قدســانی و ســرانجام امــر
قدســی ترجمــه کــرد .عبــارت  sacrilègeنیــز
ک��ه ب��ه معن��ی هت��ک حرم��ت مقدس��ات اس��ت-از همیــن ریشــه میباشــد».
حــال ســراغ دو اثــر کــه از واژه  sacréدر عنــوان
شــان اســتفاده شــده اســت میرویــم« .مــی تــوان
متعــرض دو اثــر مهــم هــم در ایــن خصــوص
شــد .یکــی کتــاب the and sacred The
 profaneمیرچــا الیــاده اســت کــه آقــای دکتــر
ســالکی آن را بــه امــر مقــدس و نامقــدس ترجمــه
کــرده اســت .آثــار میرچــا الیــاده و بــه ویــژه روش
ایشــان ،خیلــی بــه ذوق بنــده خــوش نمــی آیــد و
بــه همیــن ســبب ســریع از آن میگذریــم .دومیــن
کتــاب ،تحــت عنــوان  ،heilige dasبــه آلمانــی
یــا  sacré leبــه فرانســوی -اثــر رودل ـف اتــوبــه معنــی امــر قدســی اســت .اتــو کــه
متأثــر از شــایرماخر اســت ،معتقــد
میباشــد کــه امــر دینــی غیــر قابــل

تقلیــل بــه امــر اخالقــی یــا امــر معقولــه اســت».
البتــه بــه نظــر بنــده ،نظــر ایشــان صائــب اســت.
«و معتقــد اســت کــه امــر قدســی معنــای خــود را
در عصــر روشــنگری از دســت داده اســت .وی
ویژگــی اساســی امــر قدســی را نومینــو بــودن آن
میدانــد».
در ادامــه ،نومینــو را مطابــق رأی اتــو تعریــف
میکنیــم« :تجربــه ای غیــر عقالنــی (یعنــی فــرا
عقالنــی) کــه از حــد احساســات و عواطــف
درمــی گــذرد و موضــوع اصلــی و نخســت آن
در بیــرون از خــود آن واقــع اســت ».ایشــان از
کلمـ�ه  irrationnelاســتفاده کــرده انــد ،امــا از
کلیــت بحثــی کــه دارنــد مشــخص میشــود کــه
منظورشــان  transrationnelاســت .بــه همیــن
دلیــل مــن عبــارت فــرا عقالنــی را درون کروشــه
اضافــه کــردم« .وی ایــن اصطــاح را از اصطــاح
التینــی نومــن ،بــه معنــی عــزت و قــدرت الهــی
اخــذ کــرده اســت .نومینــو یــک ســر و راز اســت
کــه توأمــان مهیــب و دهشــت آور و نیــز جــذاب
و شــعف آور اســت .یعــی هــم رغبــت اســت و
هــم رهبــت ».ایــن خاصیــت در شــناخت نومینــو
بــودن یــک پدیــدار اهمیــت دارد.
ایشــان هنگامــی کــه میخواهنــد تعریــف کننــد
چــه چیــزی قدســی اســت و مــرزی بیــن امــر
قدســی و امــور احساســی و عواطــف بگذارنــد
و هنگامــی کــه میخواهنــد امــر دینــی را از ایــن
ســطح باالتــر ببرنــد ،میگوینــد ایــن امــر قدســی
اســت .امــر قدســی امــری اســت کــه معمــوالً
فراتــر از احساســات اســت .امــر قدســی آن
چیــزی اســت کــه دو احســاس رغبــت و رهبــت
را همــراه هــم دارد .بــه عنــوان مثــال ،وقتــی
شــما در دل یــک کــوه واقــع هســتید کــه زیبایــی
خاصــی دارد و جــذب آن زیبایــی میشــوید و
در عیــن حــال عظمــت ،جــال و شــکوه آن کــوه
شــما را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد یــا هنگامــی
کــه در یــک دشــت کــه در دل کــوه واقــع اســت
قــرار میگیریــد ،میتوانیــد هــر دو جنبــه –
رغبــت و رهبــت -را هــم زمــان تجربــه کنیــد.
چنیــن مــواردی میتوانــد مــراد اتــو از نومینــو
بــودن را بــه شــما منتقــل کنــد.
«یکــی از نویســندگانی کــه از ایــن حیــث از اتــو
متأثــر شــده اســت ،هانــری کربــن میباشــد.
روزبهــان بقلــی از جملــه نویســندگان متعلــق

بــه مکتــب عشــق در ســرزمین اســام اســت
کــه وربــن تحقیقــات گســترده ای در بــاب وی
انجــام داده اســت .عشــق در معنــای اصیــل خــود
از آنچــه معمــوالً از آن مــراد میشــود ،در زمــره
نوعــی دلبســتگی و وابســتگی ،نوعــی کشــش و
احســاس شــدید کــه جملگــی در حــوزه عواطــف
قــرار میگیرنــد نیســت .آن گونــه کــه چنــان کــه
میدانیــد حتــی بــه ســالی هــم نمی کشــد .عشــق،
حضــور اســت در محضــر حقیقــت بــی منتهــا و
فــردی کــه عشــق نثــار او میشــود ،اوالً بهانــه
و ثانیــ ًا آینــه اســت و اگــر عشــق ایــن باشــد،
قدســی اســت .روزبهــان در آنــی عاشــق بانویــی
میشــود .کربــن در توصیــف صحنــه ایــن عاشــق
شــدن چنیــن آورده اســت:
«در لحظــه مذکــور ،پــرده برافتــادن از حســن
انســانی ،خــود آگاهــی روزبهــان را بــه شــیوه
ای خــاص کــه یــک صوفــی آن را میچشــد
و عبــارت اســت از افســون از ســر شــعف و
نیــز نوعــی دهشــت مقــدس در مقابــل امــر
ــر حقانــی در انســان کــه بــه قهــر و قــدرت
ِس ّ
متصــرف میشــود .در نتیجــه ،مواجهــه رو در رو
بــا ُحســن ،بــه منزلــه قــرار گرفتــن در رنجــوری
یافتــه و نایافتــه اســت».
یکــی از ترجمــه هایــی کــه بــرای کلمــه نومینــو
در نظــر گرفتــه ایــم ،امــر حقانــی اســت .در واقــع
هــم بــا زهــد ورزی دینــی مخالــف اســت و هــم
بــا دنیــوی ســازی مــا بعــد الطبیعــی .زیــرا اینهــا
پدیــدار قدســی را بــه ســطح اجتماعــی و سیاســی
تقلیــل میدهنــد .او در ادامــه میگویــد:
«تمــدن هــای مــدرن مــا ،دنیــوی ســازی مــا بعــد
الطبیعــی کــه جایگزیــن زهــد ورزی دینــی گشــته
اســت ،خــار شــمردن هــای جاهالنــه ای کــه بــه
اســم اخــاق تبلیغاتــی یــا ورزشــی صــورت
میگیــرد و نیــز آنچــه بــه اســطوره زدایــی و
غفلــت زدایــی موســوم شــده اســت ،آنچنــان از
حســن بشــری بــه تمامــی قداســت زدایــی کــرده
انــد کــه شــاخصه حقانــی جمالــی -جاللــی
(یعنــی همــان نومینــو بــودن) کــه حســن بشــری
تحــت آن بــر عشــاق نمایــان میشــود ،بــرای
انســان زمانــه مــا شــاید یکــی از غریــب تریــن
(اگــر نگوییــم غریبــه تریــن) امــور اســت».
عشــاق ،مکتــب عشــق اســت و مکتــب روزبهــان،
حافــظ ،عراقــی و دیگــران اســت .کربــن ادامــه

میدهــد:
«امــا ایــن پدیــدار ،پدیــداری اســت
اصلــی و نخســتین ،بــه همــان انــدازه که
ادراک یــک صــدا یــا رنــگ چنیــن اســت؛ یــک
اورفنومــن- .او ایــن کلمــه را از آلمانــی قــرض
میگیــرد .اور یعنــی ابتــدا ،نخســت و اولیــه -یــک
صــدا یــا رنــگ خــاص را اثبــات نمــی کننــد .دو
حالــت پیــش میآیــد :یــا قــادر بــه ادراک حســن
هســتیم و آن را نومینــو میبینیــم و آن را توأمــان
مســحور کننــده و دهشــت انگیــز ،یــا از ســویی
شــعف آور و از ســویی دیگــر غمبــار و یــأس آور
مییابیــم ،کــه خــود گــواه بــر حضــوری اســت
کــه مــع هــذا آنجــا نیســت- .یعنــی حضــوری
از نــوع دیگــر .مثــ ً
ا بــی نهایــت در نهایــت یــا
حــق در خلــق -حســن انســانی در کالم روزبهــان
یــا بــر ایــن ســیاق اســت ،یــا اینکــه از چنیــن
دریافتــی عاجزیــم .در ایــن صــورت بهتــر آن
اســت کــه از ســخن گفتــن از مذهــب عشــاق ،از
کیــش مهــر ورزان دســت شــوییم».
پــس مــا واژه قدســی را کــه در عنــوان هســت،
بدیــن معانــی و در چنیــن بســترها و بــا چنیــن
مقاصــدی بــه کار میبریــم« .اصطــاح دیگــر
فرانســوی کــه مــا بــرای معــادل کلمــه قدســی
مناســب میدانیــم  hiératiqueاســت کــه نظایــر
آن در زبــان انگلیســی نیــز موجــود اســت .ریشــه
ایــن واژه ،در واژه یونانــی  hiraticusاســت کــه
بــه معنــی قدســی و والیــی اســت .هانــری کربــن
عالقــه ویــژه ای بــه اســتفاده از ایــن واژه دارد.
عنــوان یکــی از کتــب وی کــه حقیقت ـ ًا یــک اثــر
مرجــع در زمینــه کیمیــای دوره اســامی اســت،
 hiératique Artمیباشــد کــه میتــوان آن
را بــه کیمیــا بــه منزلــه صنعــت قدســی ترجمــه
کــرد hiératique .بــودن کیمیــا بدیــن معنــی
اسـ�ت کـ�ه آزمایشـ�گاه ،نیایشـ�گاه باشـ�دLabo� » .
 ratory oratoryyبـ�ه انگلیسـ�ی و �laborato
oratoire’qu tant en rieبــه فرانســوی.
«امــا آیــا میشــود کــه آزمایشــگاه ،نیایشــگاه
باشــد؟ ســخن از «آیــا میشــود» و «امــکان»
نیســت .بلکــه ســخن ایــن اســت کــه چنیــن
حقیقتــی بارهــا جــاری شــده اســت .نمونــه عــام
ایــن امــر را در جهــان اســام ،در آییــن فتــوت و
در فتــوت نامــه هــا بایــد ســراغ گرفــت.
در طــول تاریــخ پیشــه هایــی جــاری
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شــده اســت .مطابــق دیــدگاه توحیــدی ،هیــچ
پیشــه ای پدیــد نیامــده اســت ،مگــر اینکــه بــا
وحــی یــا الهــام از جانــب سرچشــمه هســتی
بــه انســان هــا منتقــل شــده اســت .جهــان ،هــم
روی خداســت کــه خــدا را نشــان میدهــد و
هــم پوشــش اوســت کــه او را میپوشــاند.
ایــن خاصیــت پارادوکــس وار جهــان اســت کــه
باعــث میشــود کــه جهــان از ایــن حیــث کــه
پوشــش اســت ،حجابــی ســخت و تیــره گــردد؛
چنــان کــه نــگاه نگرنــده در آن دیــوار ســخت،
ســخت متوقــف گــردد و بــه آن ســوی آن رخنــه
نکنــد .بدیــن ترتیــب ،خصلــت مــادی صنایــع و
کار مــداوم بــا امــور طبیعــی و ملمــوس میتوانــد
باعــث آن شــود کــه انســان صنعتگــر بــه جهــت
بُعــدی کــه میــان خــود و حقیقــت خویــش کــه
همــان حقیقــت جهــان اســت مشــاهده میکنــد،
صنایــع را بیــش از پیــش بریــده از اصــل ببینــد،
چنانکــه گویــی امــری صــرف مــادی و فرآینــدی
گشــته انــد و بــه صــرف آزمایشــگاه مبــدل شــده
انــد».
ِ
صنعــت هبوطکــرده ،مقــدرا ً بایــد
«حــال ایــن
دســت خویــش بــاز گــردد .اینجــا جــای آن
نیســت کــه در ایــن بــاب فکــر کنیــم کــه چگونــه
ایــن کار صــورت خواهــد گرفــت .امــا آنچــه
عمــ ً
ا در ســرزمین اســام محقــق شــده اســت،
ایــن بــوده کــه ایــن کار بــه دســت اهــل عرفــان و
تصــوف عملــی گشــته اســت .آنــان بــوده انــد کــه
بــا تدویــن فتــوت نامــه هــا ،زمینــه را بــرای آیینی
نمــودن و اجــرای آیینــی اعمــال و فرآیندهــای
صنعتــی مربوطــه فراهــم کــرده انــد .بــه ایــن
ترتیــب ،صنعتگــر بــا عمــل مطابــق توصیــه هــای
آمــده در فتــوت نامــه مربــوط ،صحنــه آزمایشــگاه
را بــه صحــن عبادتــگاه تبدیــل میکنــد .بــه ایــن
ترتیــب ،آزمایــش ،نیایــش میشــود .امــا بــه
نحــو خــاص بایــد متذکــر کیمیــا شــد .کیمیــا،
البراتــواری اســت کــه  oratorاســت و الزم
نیســت کــه  oratorشــود».
ارتبــاط میــان صنایــع و حکمــت هــا بــا اهــل
ادیــان ،نکتــه جالبــی اســت کــه بایــد روی آن
تمرکــز کــرد و آن را بررســی کــرد .مث ـ ً
ا وقتــی
کیمیــا بــه ســرزمین اســام وارد میشــود ،یکــی
از مــواردی کــه شــاهد آن هســتیم ایــن اســت
کــه رنــگ و بــوی اســامی پیــدا میکنــد .یکــی

از نکاتــی کــه جــای تأمــل دارد نســخه هایــی
از خطبــة البیــان هســت کــه ورژن کیمیایــی
اســت .در آنجــا پرســش و پاســخ هایــی کیمیایــی
صــورت میگیــرد و حضــرت امیــر بــه ایــن
ســؤاالت کیمیایــی پاســخ میدهنــد .در متــون
کیمیایــی ،بــا حضــرت امیــر بــه صــورت یــک
اســتاد کیمیاگــر برخــورد میشــود.
کیمیاگــران بایــد مشــخص کننــد کــه آیــا ایــن
سلســله انتقــال کــه معمــوالً ابتــدا از آدم ترســیم
میشــود و نهایتــ ًا تــا خــود آن کیمیاگــری کــه
ایــن بحــث را مطــرح میکنــد ادامــه مییابــد ،بــه
انبیــا و اولیــای اســام هــم مرتبــط میشــود یــا
نــه؟ مثـ ً
ا خالــد بــن یزیــد ،جابــر و جلدکــی ،هــر
کــدام بــه یــک نحــو بــه ایــن بحــث میپردازنــد.
مســئله ای کــه اینجــا مطــرح اســت ایــن اســت
کــه چگونــه بنــد اتصــال ایــن حکمــت ،بــه
بــزرگان دیــن اســام برقــرار شــود؟
کیمیــا یــک عمــل آیینــی اســت .امــا در نــزد چــه
کســانی؟ مــن نمــی خواهــم حکــم کلــی بدهــم.
زیــرا شــما بــا حکــم کلــی دادن ،نظریــه خــود را
ضعیــف میکنیــد و آن را در مقابــل ابطــال هــای
مــوارد نقیــض قــرار میدهیــد .یکــی از مــواردی
کــه مشــکل ســاز اســت و میتوانــد محــک
خوبــی بــرای مــورخ باشــد کــه تــا چــه حــد
توانســته تبیینــی موثــق تــر ارائــه دهــد ،تفــاوت
کیمیــای رازی و جابــر و تبییــن هایــی اســت کــه
مورخــان بــرای آنهــا داده انــد.
کیمیــای جلدکــی و رازی بــا هــم متفــاوت اســت.
کیمیــای رازی بــا کیمیــای حســن زاهــد غریــب
کرمانــی –کــه مــا بــه دلیــل عالقــه مــان ،بیشــتر
بــه ایــن شــاخه گرایــش داریــم -متفــاوت اســت.
در نتیجــه نمــی توانیــم حکــم کلــی بدهیــم
کــه همــه متــون دوره کیمیــای اســامی چنیــن
و چنــان هســتند .ولــی حدأقــل ایــن حکــم را
میتوانیــم بدهیــم کــه نکاتــی را کــه میگوییــم،
دربــاره جلدکــی صــادق اســت و دربــاره حســن
زاهــد کرمانــی هــم -بــر اســاس متنــی کــه اگــر
فرصــت شــود ،تحلیــل خواهیــم کــرد -صــادق
اســت .پــس در نــزد اینــان ،کیمیاگــری یــک
عمــل آیینــی اســت.
«نیــازی نیســت کــه کســی از اهــل تصــوف بیایــد
و بــرای آن اذکار و مراقبــات بنویســد .خــود عمــل
آن ،ذکــر و فکــر و مراقبــه اســت و ایــن چنیــن

اســت کــه تقطیــر و تصعیــد و تکلیــس و تشــوید
و تثبیــت و تبعیــض و تحمیــر جملگــی آیینــی
هســتند ».اینهــا اســم فرآیندهــای مختلــف کیمیایی
هســتند .متــون کیمیایــی سرشــار از بحــث شــرح
مــواد و فلــزات هســتند .در عنــوان فصــل هایــی
کــه مــن انتخــاب کــرده ام نیــز چنیــن عبارتهایــی
هســت .ایــن کام ـ ً
ا یــک فلســفه طبیعــی اســت.
یکــی از مــواردی کــه تاکنــون در تحقیقــات مــورد
فراموشــی قــرار گرفتــه اســت ،فلســفه طبیعــی
اســت .یعنــی میتــوان بــه کیمیــا بــه عنــوان
تحقیقــات فلســفه طبیعــی در عالــم اســام هــم
نظــر کــرد.
ابــو اســماعیل حســین بــن علــی طغرایــی رســاله
ای بــه اســم مفاتيــح الرحمــة و أســرار الحكمــة
در خصــوص بحــث فلســفه طبیعــی در یــک
بســتر کیمیایــی دارد کــه رســاله بســیار مهمــی
اســت .همــان طــور کــه بــرای مــا اهمیــت دارد
کــه بدانیــم در آثــار ابــن ســینا و ســهروردی چــه
بحــث هایــی دربــاره طبیعــت مطــرح اســت،
رس�اـله مفاتيــح الرحمــة و أســرار الحكمــة اثــر
طغرایــی نیــز از ایــن لحــاظ ،اثــر فــوق العــاده
ای اســت .البتــه تاکنــون بــه جــز یــک تحقیــق
کــه یکــی از دانشــجویان انجــام دادنــد ،کاری در
مــورد آن صــورت نگرفتــه اســت.
«در اینجــا متذکــر ایــن نکتــه نیــز بشــویم کــه
دیــدار طبــاع تــام ،از جملــه رخدادهــای کلیــدی
کیمیــا و ســنت هرمســی بــه نحــو عــام اســت و
ایــن اتفاقــ ًا یکــی از شــاه راه هــای ســهروردی
پژوهــی نیــز بایــد باشــد ».ایــن نکتــه میتوانــد
بــرای کســانی کــه بــه ســهروردی پژوهــی عالقــه
دارنــد ،مفیــد باشــد .یکــی از اجــزاء ســنت
هرمســی ،کیمیــا اســت« .چــرا کــه عــاوه بــر
ایــده طبــاع تــام ،ایــده وحــدت گفتــار و کــردارِ
همــه حکمــای همــه اعصــار نیــز از اصول اســتوار
هرمســیان اســت کــه هــر دو را بــه روشــنی در نزد
ســهروردی نیــز میبینیــم».
ایــده طبــاع تــام ،در نــزد ســهروردی جایــگاه
ویــژه ای دارد .یکــی از شــاه راه هایــی کــه
هنــوز در ســهروردی پژوهــی گشــوده نشــوده
اســت ،بحــث تأثیــری اســت کــه ایشــان از ســنت
هرمســی پذیرفتــه انــد .البتــه منظــور مــا ســنت
هرمســی بــه معنــی دقیــق کلمــه اســت ،نــه اینکــه
از بحــث هایــی کــه در دوره التینــی و رونســانس

غــرب هســتند متأثــر شــویم و آنهــا را بــه آنچــه
کــه ســهروردی میگویــد تطبیــق دهیــم .کیمیــای
دوره اســامی و آثــار هرمســی دوره اســامی،
بــه ســرزمین اســام وارد و ترجمــه شــده اســت.
مــا در ایــن حــوزه مؤلفانــی داریــم کــه بایــد
آثارشــان بررســی شــود و از خــال آن آثــاری کــه
متقــدم بــر ســهروردی هســتند ،ببینیــم کــه چــه
تأثیــری بــر ســهروردی داشــته انــد .زیــرا ایــن
دو مــوردی را کــه مــن گفتــم ،بــه طــور عــام در
نــزد نویســندگان قبــل از ســهروردی ،نظیــر جابــر
میبینیــم .ایــن نکتــه در مــورد تحقیقــات دربــاره
ســهروردی اهمیــت دارد.
علــت انتخــاب ایــن عنــوان ایــن اســت کــه
مــن آن را از یــک امــری خــاص آغــاز میکنــم
و ســپس تعمیــم میدهــم .بــه عبــارت دیگــر،
میخواهــم ایــن نکتــه را بگویــم کــه نگاهــی
کــه دربــاره کیمیــا طــرح میکنیــم ،فقــط بــه ایــن
حــوزه اختصــاص نــدارد؛ بلکــه حتــی میتوانــد
در زندگــی روزمــره نیــز بــه کار گرفتــه شــود .در
آخریــن جلســه ،در مــورد صنــوع قدســی ســخن
خواهیــم گفــت و در آنجــا خواهــم گفــت کــه
صنــع قدســی بــه کیمیــا محــدود نمــی شــود.
شــما آن را در حــوزه تأویــل و همیــن طــور در
حــوزه  scienceنیــز شــاهد خواهیــد بــود .نظــر
بنــده ایــن اســت کــه اگــر بــا ایــن دیــدگاه بــه
ســراغ  scienceبرویــم science ،بــه گونــه
دیگــری خواهــد بــود کــه بــه آن اشــارتی خواهــم
کــرد .اگــر بــا ایــن دیــدگاه بــه ســراغ تاریــخ
برویــم ،تاریــخ بــه نحــو دیگــری خواهــد بــود
و یــک صنــع قدســی خواهــد بــود .اگــر بــا ایــن
دیــدگاه بــه ســراغ تأویــل برویــم ،آن هــم بــه
گونــه دیگــری خواهــد بــود کــه بعــدا بــه آن
خواهــم پرداخــت .مــن نهایتـ ًا بحــث را بــه اینجــا
ختــم خواهــم کــرد کــه اگــر در زندگــی روزانــه
هــم نــگاه صنــوع قدســی محــور داشــته باشــیم،
بــه گونــه ای دیگــر زندگــی خواهیــم کــرد.
حضــار :شــما بــه کیمیــا بــه عنــوان تقلیــد از
طبیعــت یــاد کردیــد .امــا وقتــی مــا امــروزه از
طبیعــت ســخن میگوییــم ،منظورمــان فرآینــدی
اســت کــه بــر اســاس آنتروپــی کار میکنــد.
ولــی گویــا عنــوان «از صنعــت ربوبــی تــا صنــع
قدوســی» ،ارتباطــی درونــی بیــن ایــده کیمیــا و
طبیعــت -بــه آن معنــای متفاوتــی کــه شــما بــه
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کار میبریــد -برقــرار میکنــد .وقتــی دکارت
میگویــد مــا از طبیعــت تقلیــد میکنیــم،
منظــورش طبیعــت بــه معنــای امــروزی نیســت.
مث ـ ً
ا بــه طــور طبیعــی مــس تــا دو هــزار ســال
آینــده هــم بــه طــا تبدیــل نمــی شــود .بنابرایــن
آیــا اشــاره دکارت بــه طبیعــت ،یــک بیــان رمــزی
اســت؟ اگــر بخواهیــم از ایــن تعریــف دفــاع
کنیــم ،احتمــاالً بایــد معنــای طبیعــت عــوض
شــود.
آقــای دکتــر کوهکــن :هــر چیــز را بایــد در
بســتر خــودش قــرار داد .یعنــی اگــر مــا طبیعــت را
بــه معنــا و تفســیر امــروزی در نظــر بگیریــم و آن
را بــه گذشــته برگردانیــم و تطبیــق دهیــم ،روش
درســتی نیســت .زیــرا بــه شــیوه حــال محــور کــه
در ابتــدای بحــث بــه آن اشــاره کردیــم و آن را
رد کردیــم ،نزدیــک میشــود .نــگاه شــخص بنــده
کــه فراتــر از هــر چهــار دیدگاهــی کــه بــه آنهــا
اشــاره کوتاهــی داشــتم قــرار خواهــد گرفــت ایــن
اســت کــه آن پدیــدار را در جامعیــت خــودش و
وجــوه مختلفــی کــه خــود آن متــن و عامــل هــای
تاریخــی مطــرح میکننــد در نظــر بگیریــم .اگــر
آنهــا (دکارت) بحــث تقلیــد از طبیعــت را طــرح
میکننــد ،بایــد ببینیــم کــه آنهــا تقلیــد از طبیعــت
را بــه چــه معنایــی در نظــر میگیرنــد؟ قطعـ ًا ایــن
حــرف بنــده بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــا هیــچ
گونــه دخالتــی نداریــم و بازســازی مــا عــاری از
هــر گونــه تأویــل و تفســیری خواهــد بــود .مهــم
ایــن اســت کــه مــا بــه آن متــن اهمیــت دهیــم و
آن را در چارچــوب هــای از پیــش تعییــن شــده
ننشــانیم .بلکــه بایــد بــا آن متــن مواجــه شــویم
و آنــگاه از مواجــه مــا بــه عنــوان مفســر ،یــک
شــرحی بــر خواهــد آمــد.
نکتــه دیگــری کــه الزم اســت توضیــح دهــم ایــن
اســت کــه نظریــه هــای طبیعــیِ هــر زمانــی را
هــم بایــد در نظــر گرفــت .مثـ ً
ا بحثــی کــه شــما
فرمودیــد ،مــس خــود بــه خــود بــه طــا تبدیــل
نخواهــد شــد ،را احتمــاالً بــر اســاس علــم جدیــد
میگوییــد .زیــرا اگــر واکنــش هایــی کــه الزم
اســت را در نظــر بگیریــم ،چنــان هســتند کــه ایــن
تبدیــل یــا صــورت نمــی گیــرد و یــا اینکــه انــدک
محتمــل اســت .اگــر بــا ایــن پایــه حرکــت کنیــم،
یکــی از مــواردی کــه تصــور میشــود کیمیاگــری
پاشــنه آشــیل آن اســت ،از همیــن نقطــه حرکــت

میکننــد .االن گفتــه میشــود کــه مــا بــا پیشــرفته
تریــن ابــزار ،قــادر هســتیم کــه مــس را بــه طــا
تبدیــل کنیــم .قســمت دوم اســتدالل ایــن اســت
کــه ایــن ابــزار در دســت کیمیاگــران نبــود.
در نتیجــه آنهــا قــادر بــه تبدیــل مــس بــه طــا
نبودنــد.
امــا ایــن شــیوه اســتدالل ،کل نظریــه هــای علمــی
دوره مــدرن را پیــش فــرض دارد .آیــا مــا نمــی
توانیــم تصــور کنیــم کــه نظریــه علمــی دیگــری
در دوره دیگــری مطــرح بــوده باشــد کــه پاســخگو
هــم بــوده باشــد؟ نبایــد چنیــن گفــت کــه چــون
آن عمــل بــر اســاس نظریــه امــروز مــا محقــق
نمــی شــود ،پــس ک ً
ال محقــق نمــی شــود .هــر
علمـ�ی پارادایـ�م خـ�ودش را دارد .اگـ�ر مطابـ�ق
پارادایــم هــای امــروزی حرکــت کنیــم ،خیلــی
از آنهــا جــواب نمــی دهنــد ،درحالــی کــه قبــ ً
ا
جــواب میدادنــد .مثــ ً
ا بحــث طبایــع ،در طــب
قدیــم جــواب میدهــد .در حالیکــه نمــی توانیــم
آن را بــر اســاس پارادایــم طــب جدیــد تبییــن و
توجیــه کنیــم.
بــه رشــته اســتدالل خودمــان بازمــی گردیــم .ایــن
اشــتباهی اســت کــه خیلــی از مورخــان علــم،
نــه صرفــ ًا حــال محورهــا ،بلکــه یونگــی هــا و
بورکهــارت کــرده انــد .در اینجــا هانــری کربــن
هــم تــا حــدی اشــتباه میکنــد .بــر ایــن اســاس
میگوییــم چــون مطابــق افــق امــروزِ مــا ،نمــی
توانیــم بپذیریــم کــه مــس بــه طــا تبدیــل شــود،
پــس مــس ک ً
ال نمــی توانســت بــه طــا تبدیــل
شــود .بورکهــارت میگویــد:
«مــس بــه طــا تبدیــل نمــی شــده اســت مگــر
متعاقــب تحــول روحانــی کــه در شــخص صــورت
میگرفتــه اســت و بــه واســطه آن».
(در ایــن تعریــف ،بورکهــارت از کلمــه «مگــر»
اســتفاده کــرده اســت .امــا مورخــان علــم ایــن طور
نمــی گوینــد .منظــور مــن از مورخــان علــم ،نــگاه
حــال محــور ،یعنــی مــورخ -دانشــمند اســت).
ایــن جملــه بــه آن معنــی اســت کــه شــما بحــث
تبدیــل را از بســتر نظریــه طبیعــی و نظریــه
متافیزیکــی اش خــارج کــرده ایــد و تحقــق آن را
بــه واســطه یــک معجــزه میدانیــد .امــا آنهــا ایــن
را نمــی گوینــد .در اینجــا بورکهــارت در عیــن
حــال کــه ناخــودآگاه یونــگ را نقــد میکنــد ،بــا
او هــم نظــر میشــود .پــس مــا بایــد یــک نظریــه

را در جامعیــت اش در نظــر بگیریــم .چیــزی کــه
شــما در متــون کیمیایــی میبینیــد ایــن اســت کــه
میگوینــد بــر اســاس یــک عملیــات کیمیایــی،
بــه یــک دارو و دوایــی میرســیم کــه بــا خــوردن
آن میتــوان جــوان شــد یــا مریضــی هــا را رفــع
کــرد .ممکــن اســت شــما ایــن
امــر کــه بــر اســاس ذهنیــت
و افــق امــروز ناشــدنی اســت
را رد کنیــد ،ولــی ایــن شــیوه
صحیحــی نیســت .حدأقــل بایــد
آن را گــزارش کنیــم و بگوییــم
کــه چنیــن چیــزی در تاریــخ
علــم و در تاریــخ دیــن هســت.
در کیمیــای تائویــی هــم چنیــن
چیــزی هســت .اگــر مــا چیــزی
را بــر اســاس افــق امروزمــان
نمــی توانیــم درک کنیــم ،آن را
رد هــم نکنیــم .بلکــه حدأقــل
آن را گــزارش کنیــم و اگــر بــر
اســاس جســم لطیــف یــا corps
 subtilمیتوانیــم آنهــا را توجیــه کنیــم ،در آن
جهــت برویــم کــه بتوانیــم تبیینــی بــرای آن عرضــه
کنیــم.
حضــار :منظــور بنــده تقابــل علــم جدیــد و علــم
قدیــم نبــود .من بــا گزاره هــای اول بحــث مخالفتی
نــدارم .بحــث مــن ایــن اســت که مــا بــرای فهمیدن
آنچــه کــه در علــم کیمیــا از آن صحبــت میشــود،
محتــاج فهمیــدن معنــای طبیعــت ،آنگونــه کــه در
آن سیســتم بــه کار مـیرود ،هســتیم.
آقــای دکتــر کوهکــن :نــه تنهــا مفهــوم طبیعــت،
بلکــه بایــد همــه مفاهیمــی دیگــری کــه مثــل یــک
شــبکه بــه هــم مرتبــط هســتند را هــم بــر اســاس
خــود آن پارادایــم و نظــر افــرادی کــه آن را طــرح
میکننــد بفهمیــم .یعنــی اگــر مــا معانــی آن مفاهیــم
را در پارادایــم جدیــد اخــذ کنیــم ،کلیــت آن مفاهیم
بهــم میریــزد .ســعی مــا بایــد بــر ایــن باشــد .ایــن
بدیــن معنــی نیســت کــه مــا میتوانیــم تاریــخ را
مثــل پوزیتیویســت هــا  objectiveببینیــم .مفســر،
نقــش دارد .مــا بایــد ایــن نکتــه را اصــل را قــرار
دهیــم کــه نقــش مــا ایــن اســت کــه تفســیری از آن
ارائــه دهیــم و خــود را در معــرض آن قراردهیــم.
حضــار :شــما کیمیاگــری را بــه صنعــت مقــدس
ربــط میدهیــد .ولــی در تفاســیر دیگــر کیمیــا،

مثــ ً
ا در آثــار باشــار ،کیمیاگــری را بــه بحــث
هــای توحیــدی ربــط میدهنــد.
آقــای دکتــر کوهکــن :مــا بــا یــک رویکــرد
دوگانــه در نــزد باشــار مواجــه هســتیم .ایشــان
از یــک طــرف پوزیتیویســت اســت؛ یعنــی ایشــان
علــم جدیــد ،روش آن و تجربــه
و آزمایــش را بــه عنــوان روش
علــم جدیــد قبــول دارد و بــرای
آن یــک محوریــت قائــل اســت و
از طــرف دیگــر در آن چنــد اثری
کــه بــه جــا گذاشــته اســت ،بــه
کیمیــا بــه عنــوان اینکــه جایــی
بــرای عنصــر خیــال بــاز کنــد
نــگاه میکنــد .او آثــار را از ایــن
زاویــه بررســی میکنــد .آثــار
ایشــان مرجعیتــی در ایــن زمینــه
نــدارد.
حضــار :پارادوکســی کــه میــان
طــا کــردن مــس بــه صــورت
مــادی بــا بحــث معنــوی وجــود
دارد ،چیســت؟
آقــای دکتــر کوهکــن :تبییــن هــای مختلفــی در
ایــن خصــوص داده شــده اســت .ولــی مــن بــه
آنهــا کاری نــدارم .بیشــتر مورخــان ایــن قســمت
را نفــی و در واقــع صــورت مســئله را پــاک
میکننــد .ولــی مــن صــورت مســئله را پــاک نمــی
کنــم .یکــی از نظریاتــی کــه جابــر طــرح میکنــد
ایــن اســت کــه هــر یــک از فلــزات متشــکل از
چهــار کیفیــت اســت کــه از ایــن چهــار تــا دو تــا
ظاهــری و آشــکار اســت و دو تــای دیگــر باطنــی و
مکنــون .مثـ ً
ا در تبییــن ایشــان ،باطــن نقــره ،طــا
اســت .در نتیجــه اگــر شــما باطــن نقــره را ببینیــد،
طــا را دیــده ایــد .آن هــم یــک نظریــه طبیعــی
اســت .یکــی از پایــه هــای نظریــه میــزان جابــر
همیــن اســت .پــاول کــراوس میگویــد نظریــه
میــزان جابــر ،یکــی از نظــام یافتــه تریــن تــاش
هــا در دوره قــرون وســطی در جهــت پدیــد آمــدن
علــم جدیــد اســت .یعنــی آن را از حیــث کمــی در
نظــر میگیــرد .ایــن طبایــع بــه حــدود  120درجــه
تقســیم میشــوند.
بــه هــر حــال در بســتر یــک نظریــه طبیعــی
میگوینــد کــه ایــن تبدیــل ممکــن اســت .مــا
نبایــد آن را رد کنیــم .بلکــه بایــد آن را ببینیــم،
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تحلیــل کنیــم و حدأقــل آن را عرضــه کنیــم.
حدأقــل در میــان متــون کیمیایــی کــه مــن خوانــده
ام ،هیــچ متنــی را نمــی یابیــد کــه کیمیــا را بــه
تبدیــل فلــزات پســت بــه طــا تعریــف نکــرده
باشــد .چنیــن نیســت کــه از اول بگوینــد اینهــا
ظــرف هایــی هســتند کــه مــا در آنهــا امــور روانــی
خــود را بریزیــم؛ و ایــن مبطــل نظریــه یونــگ هــم
هســت .در همــه آثــار کیمیایــی کــه مــن بــا آنهــا
آشــنا هســتم ،تعریــف کیمیــا بــه ایــن صــورت
اســت .پــس مــا بایــد ایــن ظاهــر را حفــظ کنیــم
و بــرای بــه باطــن رســیدن ،نبایــد آن را بشــکنیم.
کمــا اینکــه در تشــیع هــم چنیــن چیــزی هســت.
تشــیع جمــع ظاهــر و باطــن اســت .نمــی شــود کــه
چــون میخواهیــم بــه باطــن نمــاز برســیم ،خــود
نمــاز را کنــار بگذاریــم.
حــال کــه میخواهیــم ایــن ظاهــر را حفــظ
کنیــم ،خــود بــه خــود بحــث ســطوح هرمنوتیکــی
مختلـ ِ
ـف فهـ ِم ایــن واقعیــت بــه میــان میآیــد .بــه
ایــن جهــت نبایــد کیمیــا و هیــچ پدیــدار دیگــری
را یکــی کنیــم وبگوییــم همــه ،آن را عرفانــی دیدند
یــا همــه آن را ظاهــری دیدنــد .اگــر تعریــف کیمیــا
چنیــن اســت ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه فــرد
یــا افــرادی آن را بــه صــرف ظاهــر بفهمنــد؛ کــه
گویــی رازی چنیــن اســت .برداشــت بنــده از رازی
ایــن اســت کــه ایشــان کیمیــا را بــه صــرف ظاهــر
میفهمــد .پــس تبییــن مــا بایــد چنــان باشــد کــه
جایــی بــرای رازی هــم داشــته باشــد .ممکــن
اســت شــما بگوییــد رازی اصـ ً
ا کیمیاگــر نیســت.
ایــن هــم یــک نــوع نحــوه برخــورد بــا قضیــه
اســت .پــس ممکــن اســت فــردی باشــد کــه کیمیــا
را کامـ ً
ا ظاهــری ببینــد و در پــی آن باشــد و همان
نظریــه طبیعــی را دنبــال کنــد و ممکــن اســت فــرد
دیگــری باشــد کــه بخواهــد بــه باطــن قضیــه هــم
دســت پیــدا کنــد .حــال بســته بــه اینکــه باطــن آن
را چــه چیــزی در نظــر بگیــرد ،آن را بــه گونــه
دیگــری میفهمــد.
حضــار :چگونــه میتــوان علــم را بــا پیــش
فــرض هــای متافیزیکــی تطبیــق داد؟
آقــای دکتــر کوهکــن :هیــچ علمــی را پیــدا
نمــی کنیــد کــه پیــش فــرض هــای متافیزیکــی
نداشــته باشــد .پوپــر هــم همیــن را میگویــد.
یکــی از نقدهــای پوپــر بــه عنــوان نگاتیویســیت
بــر پوزیتیویســت همیــن اســت؛ کــه البتــه نقــد

درســتی هــم هســت .یکــی از جملــه هــای اصلــی
پوپــر ایــن اســت:
«مشــاهدات مســبوق بــر نظریــه هســتند .مشــاهدات
سرشــار از نظریــات هســتند».
نقــد پوپــر بــر تجربهگرایــان صــرف ایــن اســت
کــه شــما پوزیتیویســت هــا میگوییــد کــه مــا یــک
ســاختار منطقــی را بــر پایــه تجربــه بنــا میکنیــم.
امــا وقتــی خــود تجربــه سرشــار از نظریــه اســت
و وقتــی هــر گــزاره نظریــه کــه بگوییــد سرشــار از
نظریــه اســت ،چــه کار خواهیــد کــرد؟ اگــر ابزاری
هــم کــه داریــد ،بــر اســاس نظریــه ســاخته شــده
باشــد چــه کار خواهیــد کــرد؟ مثـ ً
ا تلســکوپی کــه
شــما توســط آن ،آســمان را میبینیــد ،در نظــر
بگیریــد .شــما از خــال نظــری آنهــا را میبینیــد.
اینجــا اص ـ ً
ا بحــث الهیــات نداریــم.
حضــار :پوپــر در مــورد معانــی ای کــه بــرای مــا
ملمــوس هســتند ،میگویــد تجربــه بایــد آنهــا را
آزمایــش کنــد تــا بعــد ،مــا بفهمیــم کــه آیــا در
چارچــوب علــم قــرار میگیرنــد یــا نــه.
آقــای دکتــر کوهکــن :پوپــر بــه تجربــی بــودن
اهمیــت میدهــد.
حضــار :امــا برخــی از پیــش فــرض هــای
متافیزیکــی در قالــب تجربــه درنمــی آینــد.
آقــای دکتــر کوهکــن :پوپــر بــا ایــن مســئله
مشــکلی نــدارد .علــم ،ایــن مســائل را هــم در درون
خــود دارد .علــم ،چیــزی غیــر از ایــن نیســت .اگــر
علــم ،پیــش فــرض متافیزیکــی دارد ،بــه ایــن
معنــی نیســت کــه ایــن پیــش فـ ِ
ـرض متافیزیکــی
پیشــاپیش توســط تجربــه ،تأییــد شــده باشــد .زیــرا
اگــر پیشــاپیش توســط تجربــه ،تأییــد شــده باشــد،
جــزء پوزیتیویســت هــا میشــود .پوزیتیویســت
هــا میگوینــد کــه مــا اول تجربــه میکنیــم و بعــد
بــه قاعــده و قانــون کلــی میرســیم .پوپــر چنیــن
نظــری نــدارد .پوپــر ،نظریــه علمــی را از هــر جــا
کــه بیاوریــد ،حتــی اگــر بــه شــما خــواب نمــا هــم
شــده باشــد ،قبــول میکنــد .یعنــی مقــام جمــع
آوری و داوری را از هــم جــدا میکنــد .نظریــه را
از هــر راهــی کــه بــه دســت آوریــد ،حتــی اگــر
اهــل کشــف شــهود نیــز باشــید ،بایــد بــه داوری
بنشــانید .ایــن داوری از نظــر پوپــر ،ابطــال گرایــی
اســت؛ یعنــی آن نظریــه بایــد در برابــر آزمایــش
هــای متعــدد دوام بیــاورد و ســربلند بیــرون بیایــد.
خســته نباشــید.

دکتر رضا کوهکن

عضو گروه ادیان و عرفان
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

«از صنعت ربوبی تا صنع قدسی»
جلسه دوم

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .بــا ســام محضــر حضار
گرامــی .درس مــا «از صنعــت ربوبــی تــا صنــع
قدســی» اســت .در جلســه دوم در بــاب ضــرورت
پژوهــش در بــاب کیمیــای دوره اســامی و تحلیــل
ریشهشــناختی اصطــاح کیمیــا صحبــت خواهیــم
کــرد .روال مــا بــه ایــن صــورت خواهــد بــود کــه
هــر جلســه بــه جلســه قبــل برنمیگردیــم؛ از
ایــن حیــث کــه اگــر بخواهیــم برگردیــم و جلســه
قبــل را تلخیــص کنیــم بــه صحبــت ایــن جلســه
نخواهیــم رســید .موضوعــات جلســات هــم تقریب ـ ًا

مجزاســت تــا بــه شــما دورنمایــی از حوزههــای
مختلفــی کــه میشــود روی آنهــا کار کــرد داده
شــود .عنــوان جلســه گذشــته از صنعــت ربوبــی
تــا صنــع قدســی بــود ،یعنــی همــان عنــوان کلــی.
کاری را کــه در جلســه گذشــته انجــام دادیــم صرفـ ًا
بازگویــی و یــادآوری میکنــم تــا در فضــای کالس
قــرار بگیریــد و بتوانیــم پیــش برویــم .در جلســه
گذشــته اجــزای عنــوان درس ،یعنــی صنعــت،
ربوبــی و قدســی را تحلیــل کردیــم .خصوصــ ًا در
بحــث قدســی بیشــتر تأمــل کردیــم تــا منظورمــان
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از کلیــت بحــث و خصوصــ ًا اینکــه در
جلســه چهــارم چــه خواهیــم گفــت
مشــخص شــود .در ایــن جلســه بــه
طــور خــاص در بــاب ضــرورت پژوهــش در بــاب
کیمیــای دوره اســامی و اینکــه ایــن پژوهــش چــه
فوایــدی خواهــد داشــت صحبــت خواهیــم کــرد.
صحبتهــای جلســه گذشــته مــا بیشــتر بــر مبنــای
تحلیــل واژگانــی و مفهومــی بــود.
مفاهیــم مختلفــی کــه در عنــوان درس
بــود را شــکافتیم .امــا در ایــن جلســه
رویکــرد دیگــری داریــم .رویکردمــان
تحلیــل ریشهشــناختی اصطــاح
کیمیــا خواهــد بــود و در خــال آن
ســعی خواهیــم کــرد آمــوزش بدهیــم
کــه اصطــاح کیمیــا در حــوزه تمــدن
اســامی بــه چــه معانــی مختلفــی گرفتــه
شــده و چــه وجــوه اشــتقاقی بــرای آن
دانســته شــده اســت .مســتقیم برویــم
ســراغ موضــوع درس ایــن جلســه.
«قبــل از هــر چیــز در اینجــا بایــد در
بــاب روش و شــیوه نگاهمــان بــه کیمیــا
ســخن بگوییــم .یــک دوســت گرامــی
از اهــل فضــل ،از مدرســان حکمــت و
عرفــان میگفتنــد کیمیــا مگــر چیســت؟
او میگفــت حرفهــای غربیهــا را
در بــاب کیمیــا کنــار بگذاریــد .مگــر
غیــر از ایــن اســت کــه کیمیــا دعــوی
تبدیــل مــس بــه زر دارد و مگــر غیــر
از ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن مدعیــان
کاذب بودهانــد؟ و بالفاصلــه افــزود:
البتــه تردیــدی در ایــن نیســت کــه بــه
مثابــه یــک معجــزه بــه برخــی انبیــاء و
عرفــا عطــا میشــده اســت و برخــوردار
از آن بودهانــد .و در ادامــه اضافــه کــرد
مگــر غیــر از همیــن قــدرت خارقالعــادهای اســت
کــه بــه برخــی دیگــر از عرفــا عرضــه شــده؟ امــا
آنــان چــون مقصــدی متعالــی –یعنــی ســر منــزل
توحیــد -را مطمــح نظــر داشــتهاند آن را مانــع
دیدهانــد و از مشــغولیت بــدان ســر بــاز زدنــد».
نــگاه معمــول بــه کیمیــا بــه ایــن صــورت اســت کــه
گویــی یــک دعــوی طبیعــی غیــر معقــول
اســت .یعنــی دعــوی صرفــا در حــوزه
طبیعیــات و تبدیــل معدنیــات اســت .و

آن هــم یــک دعــوی غیــر معقــول و نشــدنی اســت.
ایــن موضــوع در ایــن مکالمــه مشــخص اســت.
«مطابــق ایــن منظــر ،کیمیــا از حــوزه امــر معقــول،
امــر تبیینپذیــر ،خــارج اســت و چــون چنیــن
اســت ،اهتمــام و اشــتغال بــدان و حتــی پژوهــش
علمــی در بــاب آن بیفایــده اســت .اینــان در حالــی
کــه پژوهــش در بــاب طبیعیــات دوره اســامی را
هــم -از آنجــا کــه بــه هــر روی بخشــی از طــرح
کلــی فلســفی دوره اســامی بــوده
اســت -خالــی از ارزش نمیداننــد
البتــه در اینجــا نیــز تذبــذب بســیاردارنــد -امــا پژوهــش در بــاب کیمیــا
را کامــ ً
ا بــی ارزش میداننــد .بــا ایــن
حــال بایــد متذکــر شــد کــه نــگاه اینــان
یــک نــگاه پیشــینی 1اســت».
نــگاه پیشــینی یعنــی نگاهــی کــه در
معــرض و محــک تجربــه قــرار نگرفتــه.
تجربــه در هرجایــی مصداقهــای
خــودش را دارد .در اینجــا مصــداق
تجربــه ایــن خواهــد بــود کــه فــرد
خــودش را در معــرض آثــار مختلفــی
کــه در ایــن حــوزه نوشــته شــده قــرار
بدهــد ،آنهــا را مطالعــه کنــد و ســعی در
درک و فهــم و تحلیــل آنهــا بکنــد.
«بــا ایــن حــال بایــد متذکــر شــد کــه
نــگاه اینــان یــک نــگاه پیشــینی ،یــک
پیشفــرض نامجــرب و نامحقــق ،یــک
ذهنیــت و البتــه دیــدگاه عمــوم اهــل
فضــل در ایــن بــاب چنیــن اســت».
مــا االن ســعی میکنیــم دورنمایــی از
آنچــه کــه در ایــن حــوزه میشــود بــه
چنیــن فــرد اهــل فضلــی عرضــه کــرد را
بــه او معرفــی کنیــم تــا بــا ایــن حــوزه
آشــنا شــوند.
«امــا اگــر بــه ایــن دوســت فاضــل گفتــه
شــود کــه کیمیاگــران بــه نــدرت از اصطــاح کیمیــا
بــرای نامیــدن پیشــه خویــش بهــره میگرفتنــد و
بیشــتر از اصطالحاتــی نظیــر حکمــت و صنعــت
بــرای ایــن منظــور اســتفاده میکردهانــد احتمــاالً
شــوکه خواهــد شــد» .چــون تصــور بــر ایــن اســت
کــه از همــان ابتــدا اصطــاح کیمیــا بــرای این پیشــه
اســتفاده میشــده .در حالــی کــه کیمیاگــران بــه
نــدرت خــود را کیمیاگــر و حرفهشــان را کیمیــا

میدانســتند و بیشــتر از واژه حکمــت یــا صنعــت و
یــا ترکیباتــی از اینهــا اســتفاده میکردنــد.
«و شــاید هــم آنــان را بــه دروغ و فریــب متهــم
کننــد» .چــرا؟ چــون میگوینــد حکمــت متعلــق
بــه مــا اســت ،آن چیــزی اســت کــه مــا میدانیــم،
مــا حکیــم هســتیم و اینکــه اینهــا خــود را حکیــم
دانســتهاند یــک امــر متقلبانــه بــوده اســت.
«در همیــن متــن مرجــع مــا بــرای ایــن درس،
یعنــی رســاله مفتــاح الرمــوز ،بیــش از چهــل بــار
لفــظ صنعــت در اشــاره بــه ایــن پیشــه بــه کار رفتــه
اســت و قریــب همیــن مقــدار لفــظ حکمــت؛ و ایــن
در حالــی اســت کــه حتــی یــکبــار هــم در متــن،
عبــارت کیمیــا بــه کار نرفتــه اســت» .آن هــم در یک
متــن دویست-ســیصد صفحـهای! آن هــم در متنی از
قــرن هشــتم هجــری ،نــه قــرن دوم و ســوم هجــری!
«برخــی عبــارات ترکیبــی کــه در صــرف همیــن
رســاله بــرای اشــاره بــه کیمیــا بــه کار رفتــه اســت
چنیــن اســت :علــم صنعــت حکمــت شــریفه».
در عباراتــی کــه بــرای تســمیه ایــن پیشــه بــه کار
رفتــه دقــت کنیــد« .عمــل و علــم صنعــت حکمــت
شــریفه»؛ از ایــن حیــث کــه کار خودشــان را واجــد
هــر دو جنبــه نظــری و عملــی میداننــد« .ارث
نبــوت ،عصمــت و مــروت»؛ ایــن عبــارت میتوانــد
معن ـیدار باشــد .زیــرا هــم بــه دلیــل کلمــه مــروت
و عصمــت در حــوزه فتــوت قــرار میگیــرد و هــم
بــه دلیــل کلمــه ارث نبــوت در حــوزه والیــت قــرار
میگیــرد .کیمیــا در اینجــا خــودش را در حــوزه
علــوم حکمــی تعریــف میکنــد .ایــن هــم مســتند
اســت بــه یکــی از پاســخهای حضــرت امیــر در
یکــی از نســخه هــای موجــود خطبةالبیــان کــه یــک
تت ّمــه کیمیایــی دارد .از ایشــان پرســیده میشــود کــه
کیمیــا چیســت و آیــا حقیقــت دارد یــا خیــر؟ یکــی
از پاس ـخهایی کــه ایشــان میدهــد ایــن اســت کــه
میگویــد کیمیــا ،ارث نبــوت و عصمــت و مــروت
اســت .البتــه در اینجــا ترکیــب کمــی متفــاوت
اســت ،ولــی قطع ـ ًا بــه همــان مکالمــه اشــاره دارد.
«صنعــت طبیعــت ،صنعــت حکمــت ،صنعــت کبــری
و یــا بــه صــورت کوتــاه وخیلــی ســاده :صنعــت».
پــس اینهــا اســامی و تســمیههای مختلفــی هســتند
کــه بــرای کیمیــا در صــرف همیــن رســاله بــه کار
رفتــه اســت.
«کیمیــا بــه ایــن ســبب کــه جامع علــم و عمل اســت
خــود را حکمــت میدانســت» .طغرایــی اصفهانی در

جایــی اشــاره میکنــد بــه اینکــه حکمــت
بــه معنــای معمــولاش ،از ایــن حیــث کــه
واجــد دو جنبــه نظــری و عملــی اســت و
میخواهــد هــر دو جنبــه را بــه نحــو اعلــی و اتــم
محقــق بکنــد ،مــا هســتیم .چــرا؟ چــون مــا واجــد
دو جنبــه نظــری و عملــی هســتیم و یــک علــم
تحققــی میباشــیم .خطبــه حضــرت امیــر کــه بــه
آن اشــاره کــردم خطبــه عمیقــی اســت .البتــه در ایــن
حوزههــا ،چــه در احادیــث نقلــی عرفانــی و چــه
در احادیثــی کــه در حــوزه کیمیــا وارد شــده ،نبایــد
بــه دنبــال ایــن بگردیــد کــه حتمـ ًا یک سلســله ســند
موثــق پیــدا کنیــد کــه بحــث رجــال محکــم داشــته
باشــد ،بلکــه اینهــا حقیقتشــان بــه حقیقــت خــود
حقیقــت محکــم هســتند .جلدکــی شــرح عمیقــی
دارد بــر بخــش کیمیایــی خطبةالبیــان حضــرت
امیــر و آن معانــی کیمیایــی را بــه نحــو مســتوفایی
اســتخراج کــرده اســت .ایــن متــن تاکنــون اصــ ً
ا
تصحیــح نشــده اســت ،از روی نســخه خطــی هــم
تنهــا یــک بــار مــورد تحقیــق قــرار گرفتــه و آن هــم
کاری اســت کــه هانــری کربــن انجــام داده و آن را
مســتقیما –و بــدون تصحیــح -بــه فرانســه ترجمــه
کــرده اســت.
پــس مســأله بــه ایــن نحــو شــد کــه تســمی ه مرجــح
خــود کیمیاگــران کلمــه کیمیــا نیســت ،بلکــه کلمات
دیگــری بــود کــه برایتــان قرائــت کــرد .امــا بــه
هرحــال ایــن صنعــت بــه عنــوان صنعــت کیمیــا
شــناخته شــده اســت .ایــن کلمــه ظاهــر عجیبــی
دارد و وزن خاصــی نــدارد .اگــر نگاهــی بــه ایــن
کلمــه بیاندازیــم مشــخص اســت کــه یــک کلمــه
فارســی یــا عربــی معمــول نیســت .در نتیجــه
افــرادی کــه بــا ایــن کلمــه مواجــه میشــدند ،چــه
از خــود کیمیاگــران و چــه از اهــل تراجــم و یــا اهل
ادبیــات ،تــاش میکردنــد آن را درک کننــد .یکــی
از زمینههــای رایجــی کــه مــا شــاهد آن هســتیم
ایــن اســت کــه همــواره ســعی میشــد بفهمنــد ایــن
کلمــه از چــه کلمــه یــا ریشـههایی اســتخراج شــده
اســت تــا بــا توجــه بــه آن بفهمنــد چــه معنایــی
پشــت ایــن کلمــه نهفتــه اســت .در اینجــا میبینیــم
کــه اگرچــه کیمیــا کلمــه مرجــح خــود کیمیاگــران
نیســت امــا اهــل تراجــم و اهــل ادبیــات دربــاره
ایــن کلمــه بــر چنیــن منهاجــی میاندیشــند؛ یعنــی
بــر یــک منهــاج پدیدارشناســانه بــا توجــه
بــه حقیقــت ایــن آمــوزه و پیشــه تــاش
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میکننــد کــه معنــای کلمــه کیمیــا را درک و تحلیــل
کننــد .حــال میخواهیــم وارد ایــن قســمت شــویم.
«اصطــاح کیمیــا در ابتــدا بیشــتر توســط مخالفــان
کیمیاگــران و نیــز نویســندگان کتــب تراجــم
بــه کار میرفتــه اســت» .کتــب تراجــم ،2یــا
کتــب زندگینامــه کتابشــناختی ،شــرح حالــی
از نویســندگان مختلــف بــا آثارشــان اســت .مثــ ً
ا
کتــاب ابــنندیــم یــک کتــاب تراجــم اســت« .امــا
اصطــاح مطلــوب و مــورد عالقــه خــود کیمیاگــران
نبــوده اســت .بــا ایــن حــال ذکــر ایــن نکتــه خالــی
از فایــده نیســت کــه حتــی همــان تراجمنویسهــا
نیــز در گــزارش علــم و عمــل کیمیاگــران عمومــ ًا
جانــب انصــاف را نگــه داشــتهاند» .چــون معمــوالً
بــه ایــن حوزههــا بــا بدبینــی نــگاه میشــد« .و بــه
شــیوهای در بــاب آن اندیشــیدهاند کــه میتــوان
آن را پدیدارشناســانه خوانــد .آنــان در خصــوص
اصطــاح کیمیــا مداقّــه نمودنــد و بــه ریشهشناســی
ایــن اصطــاح پرداختهانــد».
«در اینجــا گزارشــی از ایــن ریشهشناســیها
عرضــه میکنیــم .ظاهــر ایــن واژه قــدری
عجیــب مینمایــد ،بــه طــرزی کــه شــاید
نتــوان آن را بــه ســادگی بــه یــک ترکیــب
عربــی یــا فارســی -یعنــی زبــان مألــوف
و مأنــوس ایــن نویســندگان -کــه دور از
انتظــار نیســت کــه اندیشــه آنــان بــا توجــه
بــه ایــن زبانهــا و بــر اســاس آنهــا صــورت
گیــرد برگردانــد» .هیــچ انتظــار نداشــته باشــید کــه
وقتــی کلمــهای وارد ایــن بســتر و فرهنــگ شــده،
نویســندگان ایــن حــوزه کــه بــا ایــن زبــان و بــا
ایــن فرهنــگ آشــنا هســتند لزومــ ًا ایــن کلمــه را
بــر اســاس دانســتههای خودشــان تبدیــل کننــد.
همــان طــور کــه میدانیــد بــرای اصطــاح کیمیــا
ریشــه مصــری یــا یونانــی قائــل هســتند .شــما هــر
کتابــی –چــه فرانســه ،چــه انگلیســی ،چــه فارســی-
را بــاز کنیــد ایــن مطالبــی کــه االن مــن بــه شــما
خواهــم گفــت را نخواهیــد یافــت .آنهــا صرف ـ ًا بــه
ســراغ ریشهشناســی مصــری و یونانــی میرونــد
کــه مــن وارد آن نمیشــوم .امــا وقتــی یــک
اندیشــمند و عالــم مســلمان کــه در یــک فرهنــگ
عربــی -فارســی زندگــی میکنــد میاندیشــد،
بــر اســاس آنچــه کــه ایــن زبــان و فرهنــگ بــه
او القــا میکنــد دربــاره ایــن کلمــه میاندیشــد و
در نتیجــه خیلــی طبیعــی اســت کــه ایــن فــرد بــه

دنبــال ریشهشناســی فارســی یــا عربــی بــرای ایــن
کلمــه بگــردد .البتــه ریشهشناســیهای مصــری یــا
یونانــی کــه از ایــن کلمــه عرضــه شــده هــم کامـ ً
ا
دقیــق نیســتند؛ یعنــی چنیــن نیســت کــه کام ـ ً
ا بــا
فنوتیــک و ســیالبهای ایــن کلمــه تطبیــق کنــد
و بشــود بــا اطمینــان گفــت کــه ریشــه مصــری یــا
یونانــی دارد .بــاز هــم اختالفهایــی هســت .کمــا
اینکــه خواهیــد دیــد کــه بــا ریش ـههای فارســی و
عربــی و عبــری کــه مــا در اینجــا عرضــه خواهیــم
کــرد هــم تفاوتهایــی دارد و نمیشــود آن را بــا
هیچکــدام از آنهــا کامــ ً
ا تطبیــق داد.
«دور از انتظــار نیســت کــه نقطــه عزیمــت ،ظاهــر
بــدان گونــه باشــد کــه بــر آن فــرد خــاص نمایــان
میشــود» .اینکــه تســمیه بــر چــه مبان ـیای اســتوار
اســت قابــل توجــه دانشپژوهانــی اســت کــه
بــه موضــوع تســمیه عالقمنــد هســتند« .در اینجــا
پدیدارهــا حاکــی از حقیقتــی هســتند کــه در بســتر
آن آن فهــم میشــوند» .یعنــی شــاهد چنیــن فهمــی
از پدیدارهــا هســتیم« .از آنجــا کــه هــر چــه هســت
ظهــور و بــروز حقیقــت اســت ،اســامی
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند .پــس
اســم فــرد یــا شــیء بیانگــر حقیقــت آن
شــیء یــا فــرد اســت ،یــا اینکــه دســتکــم
وجهــی اساســی یــا حقیقــی از چیســتی آن
را بیــان میکنــد» .در بــاب زبــان و فلســفه
آن نظریههــای مختلفــی هســت .بعضــی معتقــد بــه
قرادادگرایــی 3هســتند و میگوینــد کــه زبــان یــک
قــرارداد اجتماعــی اســت؛ هیــچ بُعــد حقیقــی پشــت
کلمــات نیســت کــه مــا بــا تحلیــل بخواهیــم آن را
آشــکار کنیــم .مــا بــا ایــن نظریــه کار نداریــم .نظریــه
زبانــی کــه در اینجــا پایــه ایــن نــوع اندیشــیدنی
اســت کــه ایــن اندیشــمندان پیــش گرفتهانــد،
نظریــه واقعنمایــی زبــان اســت .یعنــی زبــان پــرده
از واقعیــت برمــیدارد و اســم هــر شــیء بیانگــر
حقیقــت آن شــیء اســت .پایــه نظریــه میــزان جابــر
هــم همیــن نظریــه واقعنمایــی زبــان اســت؛ گرچــه
شــاید ایــن موضــوع را تصریــح نکــرده باشــد.
«آیــا دقــت کردهایــد کــه چــه تیــپ یــا گون ـهای از
پژوهشــگران بــه تیمولــوژی عالقمندنــد؟ بــه نــدرت
میتوانیــد یــک جامعهشــناس یــا اقتصــاددان
را ببینیــد کــه بــه ایــن موضــوع عالقمنــد باشــد».
چــرا؟ چــون شــما در ایــن حوزههــا بیشــتر بــا
بحثهــای قــراردادی یــا بعضــی قواعــد اجتماعــی

یــا قوانیــن و قواعــد اقتصــادی ســر و کار داریــد و
بــه ایــن بحــث کــه خــود زبــان احیانـ ًا چــه حقایــق
متافیزیکــی را در بــر دارد نمیپردازیــد .بیشــتر اهــل
متافیزیــک -چــون بحــث مــا در حوزه اســام اســت
مثــل اکثــر حکمــا -هســتند کــه بــه ایــن حوزههــا
وارد میشــوند« .بیشــتر ،اهــل متافیزیــک ،یعنــی
اکثــر حکمــا و عرفــای اســام را خواهیــد دیــد کــه
بــه ایــن موضــوع توجــه خــاص نشــان میدهنــد و
ایــن بدیــن دلیــل اســت کــه اساس ـ ًا اگــر شــما بــه
حقیقتنمایــی زبــان اعتقــاد داشــته باشــید خــود بــه
خــود بــه ریشهشناســی واژگان اعتقــاد ویــژه پیــدا
خواهیــد کــرد» .پــس یکــی از پیشفرضهــای
ریشهشناســی واژگان -بــه صورتــی کــه در اینجــا
شــاهد خواهیــم بــود -بحــث حقیقتنمایــی زبــان
خواهــد بــود .حقیقتنمایــی زبــان بــه جاهــای
دیگــری هــم کشــیده میشــود کــه مــا بــه آنهــا کار
نداریــم .حــاال بــه ســراغ ریشهشناس ـیهایی کــه از
ایــن واژه ارائــه شــده میرویــم.
«محمــد خوارزمــی ،خوارزمــی کاتــب ،صاحــب
مفاتیــح العلــوم اســت کــه نبایــد او را بــا
محمــد خوارزمــی ریاضیــدان اشــتباه کــرد؛
ریاضیدانــی کــه واژه الگوریتــم را بــه دنیــای
مــدرن مــا داده اســت .محمــد خوارزمــی
بــا بــه کار بــردن اصطــاح صناعــة الکیمیــا
بــرای ایــن علــم ،بــا ایــن اســتدالل کــه
موضــوع آن در بــاب مــواد معدنــی اســت ،آن را
در زمــره علــوم طبیعــی جــای میدهــد» .یعنــی در
طبقهبنــدی علــوم ،کیمیــا را ذیــل علــوم طبیعــی
قــرار میدهــد .بحــث طبقهبنــدی علــوم بحــث
مهمــی اســت کــه مــی تــوان آن را در حــوزه ســنت
و مدرنیتــه دنبــال کــرد .وی درســت بــا ایــن دیــد
کــه نــام شــیء از حقیقــت آن پــرده برم ـیدارد بــه
ریشهشناســی واژه کیمیــا میپــردازد .وی ابــراز
مـیدارد« :ایــن صناعــت را کیمیــا نامیدهانــد و لفــظ
کیمیــا واژهای اســت عربــی کــه از َکمــا ،یَ ْکمــی،
ـی کــه بــه معنــی پنهــا ن داشــتن و مخفــی کــردن
َک ْمـ ْ
اســت مشــتق شــده» محمــد خوارزمــی وقتــی
بــا ایــن کلمــه غریــب مواجــه میشــود ســعی
میکنــد بدانــد ایــن کلمــه چیســت ،و بــا توجــه بــه
بــه بســتر فرهنگــی خــود ،آن را یــک کلمــه عربــی
مــی فهمــد .یــک ریشــه نزدیــک بــه ایــن کلمــه در
عربــی هســت .ایشــان ایــن کلمــه را از آن ریشــه
دانســتهاند .تحلیــل مــا از اینجــا شــروع میشــود.

«در اینجــا کاری بــه ایــن نداریــم کــه ایــن
ریشهشناســی تــا چــه حــد دقیــق اســت .چــرا کــه
در واقــع از دقــت الزم برخــوردار نیســت .زیــرا اگــر
ایــن واژه از ایــن ریشــه بــوده باشــد میبایســت
وزن فیعــا در عربــی وجــود میداشــت ،در حالــی
کــه چنیــن نیســت .امــا ایــن نکتــه مهمــی نیســت.
آنچــه بــرای مــا بیــش از همــه اهمیــت دارد ایــن
اســت کــه اندیشــیدن خوارزمــی در ایــن خصــوص
بــا بــذل توجــه بــه یکــی از وجــوه اصلــی کیمیــا
یعنــی رازداری و پوشــیده داشــتن اســرار بــوده
اســت» .در اینجــا چــه نکت ـهای از نظــر مــا اهمیــت
دارد؟ ایــن نکتــه کــه اندیشــیدن ایــن نویســنده اهــل
تراجــم بــا توجــه بــه حقیقــت ایــن علــم -آن گونــه
کــه در خــود آثــار کیمیایــی آشــکار میشــود-
صــورت گرفتــه اســت .وجــوه مختلفــی دارد کــه مــا
از ایــن مســیر حرکــت نکردیــم .یکــی از مســیرهایی
کــه میتوانســتیم انتخــاب کنیــم ایــن بــود کــه ابتــدا
مشــخصههای کلــی و تقریبـ ًا عمومــی کیمیــای دوره
اســامی را اســتخراج و معرفــی کنیــم و ســپس هــر
کــدام از آنهــا را تحلیــل کنیــم .مــا ایــن کار
را نکردیــم ،چــون نمیتوانســتیم ایــن روال
را در چهــار جلســه بــه اتمــام برســانیم .امــا
همیــن قــدر میتوانیــم بگوییــم کــه بحــث
رازداری و پوشــیده داشــتن اســرار یکــی
از ســتونهای کیمیاســت؛ فــارغ از اینکــه
بحــث ِســر نگــه داشــتن بــه چــه معناســت .ایــن
موضــوع را فعـ ً
ا بــه صــورت یــک جعبه ســر بســته
لو
نگــه میداریــم و بــاز نمیکنیــم ،چــون تحلیــ 
بررســی زیــادی الزم اســت تــا بدانیــم کــه ایــن ِســر
پوشــیدن بــه چــه ســطح هرمنوتیکـیای اشــاره دارد.
در هــر حــال نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اندیشــیدن
محمــد خوارزمــی بــرای پیــدا کــردن وجــه اشــتقاق
ایــن کلمــه بــا توجــه بــه ایــن وجــه از ایــن علــم
صــورت گرفتــه اســت.
«بــا ایــن حــال خوارزمــی ایــن چنیــن ادامــه میدهد:
صاحبــان ایــن حکمــت آن را حکمــت علــی
االطــاق میخواننــد و برخــی از آنــان آن را الصنعــة
مینامنــد» .ایــن نکتــه بــرای مــا ســؤالبرانگیز
اســت کــه او بــا وجــود اینکــه میدانــد اهــل ایــن
صنعــت یــک تســمیه دیگــر بــرای آن قائــل هســتند
و لفــظ مرجــح آنهــا غیــر از ایــن اســت ،پــس چــرا
اول اســم غیــر مرجــح آنهــا را مــیآورد و آن را
تحلیــل اتیمولوژیــک میکنــد؟ «بــه هــر روی ایــن
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نظــر خوارزمــی البتــه تــا حــدی ابهامآمیــز اســت.
چگونــه میتــوان توجیــه کــرد کــه وی کیمیــا را
بــه عنــوان نــام ایــن صناعــت یــاد میکنــد و ایــن
بــه رغــم آن اســت کــه مطابــق تصریــح خــود وی،
کیمیاگــران ،خــود از عبــارت حکمــت و صنعــت
بــرای نامیــدن پیشــه خویــش بهــره میگرفتنــد».
در اینجــا مــا یــک نتیجهگیــری کردیــم« .میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه در قــرن چهــارم ،یعنــی زمــان
نــگارش مفاتیحالعلــوم ،اســتعمال لفــظ کیمیــا بــرای
ایــن حرفــه هــم در نــزد عالمــان غیــر کیمیاگــر و
هــم در نــزد عامــه رایــج بــوده اســت» .یعنــی اینکــه
ایشــان ســعی میکنــد ایــن کلمــه را بفهمــد و
تحلیــل کنــد بــه ایــن جهــت اســت کــه ایــن کلمــه
در آن عصــر رواج داشــته؛ یعنــی یــک کلمــه کامـ ً
ا
غریــب نبــود ،کاربــرد داشــت و جــاری بــود.
«حــال کــه موضــوع ریشهشناســی واژه کیمیــا در
میــان اســت بــد نیســت بدانیــد کــه بــرای واژه کیمیا
حتــی ریشــه فارســی هــم پیشــنهاد شــده اســت.
صفــدی ،مــورخ و ادیــب قــرن هشــتم هجــری،
صاحــب الغیــث المســجم فــی شــرح المیــة العجــم
طغرایــی 4و نیــز مؤلــف اثــر تراجمــی مهــم الوافــي
بالوفيــات ،کــه متولــد صفــد در فلســطین اســت و در
دمشــق از دنیــا رفتــه اســت و بیشــتر عمــر خــود را
هــم در غــرب ســرزمینهای اســامی ســپری کــرده
اســت از ایــن نظریــه دفــاع میکنــد کــه لفــظ کیمیــا
مرکــب اســت از «کِــی» و «میــا» ،بــه معنــی اینکــه
آن چیــز یــا کــس چــه هنــگام خواهــد آمــد؛ یعنــی
بــه معنــی «کِــی میــاد» بــه لهجــه مــدرن امــروزی
کــه چســبیده بــه هــم و متصــل بــه صــورت کِیمیــا
در آمــده اســت» .ایــن هــم یــک اتیمولــوژی دیگــر
اســت .خیــال خــاق ایــن اندیشــمندان مــا کار
کــرده اســت .میبینیــد کــه کامــل تطبیــق نــدارد امــا
ایــن را بایــد بــه ایــن دلیــل هــم دیــد کــه زبــان
تطــور پیــدا میکنــد .یعنــی بایــد دیــد در آن زمــان
چــه تلفظهــا ،بیانهــا و اداهایــی جــاری بــوده کــه
ایشــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت« .قابــل ذکــر
اســت کــه چنیــن ترکیبــی بــه همیــن صــورت در
زبــان فارســی آن گونــه کــه اینــک در گفتــار و
نوشــتار ادا میشــود وجــود نــدارد .عبــارت دقیــق
متناظــر آن در فارســی رایــج «کــی میآیــد» اســت».
«بــا ایــن حــال آنچــه صفــدی بــه عنــوان اشــتقاق
فارســی عبــارت کیمیــا پیشــنهاد کــرده اســت بــه
تلفظــی از عبــارت رســمی «کــی میآیــد» کــه در

برخــی لهجههــای والیــات متــداول اســت نزدیــک
میباشــد .بــه عنــوان نمونــه« ،کــی میآیــد»
درلهجــه سیســتانی بــه صــورت «کــی میايــه» اســت».
چــون خــود مــن سیســتانی هســتم میتوانــم ایــن را
بــا قطــع یقیــن بگویــم .مــا کلمــه «میــا» را بــا ســتون
اول هــم ادا میکنیــم .کــه اگــر بــه هــم وصــل
شــود دقیق ـ ًا همــان کیمیــا مــی شــود .یعنــی حتــی
یــک حــرف زايــد هــم ایــن وســط پیــدا نخواهیــد
کــرد .بــه ایــن صــورت مــا ریشــه کیمیــا را بــه
زابــل رســاندیم! افــراد دیگــری هــم هســتند کــه بــه
فرهنــگ محلــی خودشــان چنــان دلبســته هســتند که
ریشــه همــه چیــز را بــه آنجــا میرســانند .کتــاب از
پاریــز تــا پاریــس آقــای پاریــزی بیپایــه نیســت،
کتــاب پــر مغــزی اســت و نزدیــک بــه همیــن کاری
اســت کــه مــا در اینجــا انجــام دادیــم .کار مــا هــم
بیپایــه نبــود .بــه ایــن نــوع تحلیــل Cultural
 provincialismeمیگوییــم .یعنــی یــک
نویســنده یــا اندیشــمند از منظــر بینــش و ذهنیــت
محلــی خــود بــه کل موضوعــات در ســطح کالن،
جهانــی و تمدنــی بنگــرد و چــون ذهنیــت محلــی او
محــدود اســت نمیتوانــد تحلیــل عمیقــی از قضیــه
ارائــه کنــد province .بــه معنــای شهرســتان اســت
و اگــر بخواهیــم لفــظ بــه لفــظ ترجمــه کنیــم بایــد
بگوییــم شهرســتانیگری فرهنگــی .امــا چــون
ترجمــه خوبــی نیســت ،مــا ایــن عبــارت را بــه
حوزهگرایــی فرهنگــی ترجمــه میکنیــم .بــه ایــن
معنــی کــه شــما بــه حــوزه خــاص خــودت محــدود
بمانیــد و بــر اســاس و بــا توجــه بــه آن بــه کل
موضوعــات مختلــف بنگریــد و بخواهیــد تحلیلــی
ارائــه کنیــد.
برگردیــم بــه مســیر تحلیــل خودمــان .آیــا ایــن
ریشهشناســی فارســی کــه صفــدی عرضــه کــرده
در آن چارچــوب اندیش ـهای کــه بــه واقعیــت امــور
توجــه دارد قــرار میگیــرد یــا نــه؟ «ریشــه فارســی
پیشــنهادی عبــارت کیمیــا متضمــن ایــن ایــده اســت
کــه بــا انتظــار پدیــد آمــدن رخــدادی مواجه هســتیم
کــه بــه نــدرت محقــق مــی شــود»« .کــی میآیــد؟»
یعنــی نمیآیــد یــا بــه نــدرت میآیــد .یعنــی
امــکان تحقــق آن بعیــد اســت« .کــه البتــه ایــن یــک
حقیقــت اســت» .یعنــی بــا آن نظریــه و حقیقــت
کیمیــا همخوانــی دارد« .بــا ایــن حــال صفــدی
تدقیــق نمیکنــد کــه ایــن فرضیــه وی آیــا حاصــل
تأمــل شــخصی اوســت یــا اینکــه کــس دیگــر نیــز

بــر ایــن بــاور بــوده اســت .بــا ایــن حــال ایــن پایــان
ماجــرا نیســت .صفــدی یــک ریشهشناســی عبــری
هــم بــرای اصطــاح کیمیــا پیشــنهاد میکنــد .از
ـم و
نظــر ایشــان عبــارت کیمیــا مرکــب اســت از کِیْـ ْ
یَــه  .کــه در ایــن میــان «یَــه» ،همــان «یَ ُهـ َو» ،خــدای
ـم یَــه» در
بنــیاســراییل اســت .در ایــن صــورت «کِیْـ ْ
عبــری بــه ایــن معنــی خواهــد بــود :آن (چیــز) از
خــدا میآیــد» .ایــن بــه چــه اشــاره دارد؟ آیــا ایــن
هــم بــر آن روال مــورد نظــر مــا تطبیــق میکنــد یــا
خیــر؟ بلــه« .آن از خــدا میآیــد» یعنــی چــه؟ یعنــی
ربوبــی و الوهــی اســت .ایــن یکــی از ویژگیهایــی
بــود کــه در جلســه گذشــته هــم در مــورد آن
صحبــت کردیــم ،چــون بخشــی از عنــوان مــا یعنــی
«از صنعــت ربوبــی تــا صنــع قدســی» بــود.
تــا اینجــا بــا نویســندگانی مواجــه بودیــم کــه
جــزو ایــن حــوزه نبودنــد و خــود کیمیاگــران هــم
معمــوالً تــا قــرن هفتــم و هشــتم بــه کلمــه کیمیــا
التفــات نمیکردنــد .امــا بــه مــرور آنهــا هــم بــه
ایــن کلمــه توجــه میکننــد و در آثارشــان از آن
اســتفاده میکننــد .در آثــار متأخــر مثــ ً
ا رســالة
الکیمیــا میبینیــد کــه از کلمــه کیمیــا اســتفاده شــده
اســت ،در حالــی کــه در رســالة الحکمــة یــا رســالة
الصنعــة چنیــن چیــزی نمیبینیــد .یعنــی لفــظ کیمیــا
بــه مــرور در عنــوان رســالهها هــم ظاهــر میشــود.
جلــدی کیمیاگــر قــرن هشــتم اســت« .و درســت
همیــن فرضیــه را جلدکــی ،بــزرگ کیمیاگــر قــرن
هشــتم هجــری ،بیــان مــیدارد« .صنعــت الهــی را
حکمــا و خاصــان ،حکمــت مینامنــد و عامــه ،آن
را در عربــی کیمیــا مینامنــد .ایــن اصطــاح از
عبــارت عبــری «کیــم یَــه» یــا «کِیــم یَــه» بــه معنــای
«آن از خــدا میآیــد» اخــذ شــده اســت ».مرجــع
مقــل قــول مــا هــم رســاله المصبــاح فــی اســرار علم
المفتــاح نســخه پاریــس اســت« .همچنیــن قابــل ذکر
اســت کــه ریشهشناســی عبــری مزبــور را »...تــا
اینجــا از آنهــا بــود .در اینجــا یــک تحلیــل مکمــل
هــم خودمــان اضافــه کردیــم .درســت اســت کــه
«کِیــم یَــه» بــه عبــری یعنــی «آن از خــدا (یَ ُهــ َو)
میآیــد» ،امــا شــاید بهتــر باشــد بــه صــورت «کِــی
مــی یَــه» در نظــر بگیریــم کــه بــه معنــای «چــرا کــه
آن از جانــب خــدا میآیــد» اســت .یعنــی بــه نظــر
میرســد در اتیمولــوژی عبــری بهتــر اســت بــه
ایــن صــورت باشــد ولــی در هــر حــال جلدکــی بــه
آن صــورت در نظــر گرفتــه اســت« .گــذر میکنیــم

بــه نــزد ابنندیــم ،کتابشــناس و تراجمنویــس
برجســته قــرن چهــارم .ســرآغاز بخشــی کــه وی
در الفهرســت 5خــود بــه کیمیــا اختصــاص داده
چنیــن آورده« :اطالعاتــی در بــاب اهــل کیمیــا و
اهــل صنعــت؛ الکیمیائیــون و الصنعویــون» .مالحظــه
میکنیــد کــه در اینجــا کیمیائیــون و صنعویــون بــه
یکدیگــر عطــف شــدهاند .امــا ایــن هرگــز بــه ایــن
معنــی نیســت کــه بــا دو آمــوزه مختلــف مواجــه
هســتیم کــه یکــی کیماســت و دیگــری صنعــت».
از افــرادی کــه ایشــان فهرســت کردنــد و اســامی و
کتبشــان را ذکــر میکننــد کام ـ ً
ا مشــخص اســت
کــه ایشــان دو دســته مختلــف را جــدا نمیکنــد،
بلکــه ایــن دو نــام مختلــف بــرای یــک چیــز اســت.
«بیشــتر ســخن از دو نــام مختلــف یــک آمــوزه در
میــان اســت .چــرا کــه ابنندیــم ایــن دو اصطــاح
را بــه صــورت متــرادف بــه کار میگیــرد» .عــاوه
بــر دلیلــی کــه ذکــر کــردم ،یــک نقــل قــول دیگــر از
همــان متــن و در همــانجــا هســت کــه میگویــد:
«آنانــی کــه بــه صناعــت کیمیــا ،یعنــی الصنعــة ،کــه
بــه تولیــد طــا و نقــره از دیگــر اجســام و اجســاد
اختصــاص دارد مشــغول هســتند بــر ایــن باورنــد
کــه آن کــس کــه بــرای نخســتین بــار از الصنعــة
ســخن بــه میــان آورده اســت ،هرمــس ،حکیــم
بابلــی بــوده اســت ».مضاف ـ ًا اینکــه جملــه کســانی
کــه وی در ذیــل ایــن بخــش از آنهــا نــام میبــرد
کیمیاگــر هســتند و وی اقــدام بــه تفکیــک آنهــا
بــه دو دســته مجــزای کیمیایــی و صنعــوی نکــرده
اســت» .ایــن هــم دلیــل دیگــری بــود بــر اینکــه ایــن
اصطالحــات در اینجــا بــه صــورت معــادل بــه کار
رفتهانــد.
«یــک فرضیــه مکمــل در خصــوص وجــه اشــتقاق
کیمیــا بــاز هــم بــرای آن یک ســر منشــأ عبــری قائل
اســت .ایــن فرضیــه را در نــزد علــی صاروخانــی
ازنیقــی در رســاله ُدرر االنــوار ،ایــن کیمیاگر مشــهور
عصــر پســا جندکــی کــه بــه المؤلــف الجدیــد
معــروف شــده اســت میتــوان یافــت» .آشــنایی
شــما بــا حــوزه کیمیاگــری احیانــ ًا صرفــ ًا بــا نــام
جابــر و رازی اســت .در حالــی کــه غیــر از ایــن
دو ،هــم در دوره متقــدم ،هــم دوره وســط و هــم
در دوره متأخــر نویســندگان بســیاری هســتند کــه
آثــار عظیمــی در حــوزه کیمیاگــری خلــق کردنــد؛
یکــی از آنهــا همیــن علــی صاروخانــی ازنیقــی
اســت .ایشــان در اثــر خــود ،درر االنــوار ،یــک

483

484

ریشهشناســی بــرای ایــن کلمــه عرضــه میکنــد.
ایشــان هــم سرمنشــأ عبــری بــرای ایــن کلمــه قائــل
اســت ولــی ریشهشناســی او بــا ریشهشناســی
جلدکــی یکــی نیســت و تفاوتهایــی دارد« .ازنیقــی
مینویســد« :ایــن علــم شــریف کــه در زمــره اســرار
حــق تعالــی اســت علــم کیمیــا نامیــده میشــود.
ایــن صنعــت ربوبــی را کیمیــا مینامنــد زیــرا ایــن
اصطــاح مشــتق از ترکیــب عبــری کیــم یــاه اســت.
جــزء اول بــه معنــی َملِــک یعنــی پادشــاه و جــزء
دوم اســمی از اســماء خداســت .بــه ایــن ترتیــب ،دو
جــزء فــوق ،حالــت دعایــی خطــاب بــه حضــرت
حــق دارد بــا ایــن نظــام :شهنشــا ای خــدای» اینجــا
دیگــر مصــوت بلنــد داریــم .یعنــی بــر خــاف
صفــدی کــه مصــوت کوتــاه «کِیــم» و «یَــه» را بــرای
ریشهشناســی کیمیــا در نظــر گرفتــه بــود ،ازنیقــی
مصــوت بلنــد در نظــر میگیــرد .بــه مصوتهــای
کوتــاه و بلنــد دقــت کنیــد .در تابلوهــای شــهرداری
هــم بــه اینهــا دقــت نمیشــود .اگــر نظامــی در
آوانــگاری باشــد کــه مصوتهــای کوتــاه و بلنــد را
جــدا کنــد ،خوانــدن اســامی هــم چــه بــرای خودمان
و چــه بــرای خارجیهــا راحــت میشــود .چــون
در زبانهــا ،مصوتهــای کوتــاه و بلنــد ،یــک
سیســتم دارد .مثـ ً
ا در تابلوهــای ســطح شــهر هنــوز
معلــوم نیســت کــه ق را بــا  ghمینویســیم یــا .q
در هــر حــال بایــد یــک سیســتم فارســی یــا عربــی
انتخــاب کــرد و بــر اســاس آن سیســتم پیــش رفــت؛
سیســتمی کــه مصــوت بلنــد از مصــوت کوتــاه و
بلنــد از هــم جــدا شــوند.
«عبــارت دعایــی فــوق دال بــر ایــن اســت کــه
کیکیاگــران مطابــق ایــن نــگاه ،نیــل بدیــن علــم
را مرهــون لطــف ربوبــی حــق میداننــد» .چــرا؟
چــون ایــن جمــات حالــت دعایــی دارد و خطــاب
بــه حضــرت حــق اســت و بــه ایــن معنــی اســت که
بــه درگاه تــو دعــا میکنیــم و از تــو میخواهیــم
کــه لطــف ایــن علــم را در حــق مــا بکنــی« .بــا
ایــن حــال الزم اســت متذکــر شــویم کــه عبــارت
عبــری بــه صــورت «کیــم» کــه بــه معنــی پادشــاه
باشــد وجــود نــدارد ،یــا دســت کــم مــا نتوانســتیم
بیابیــم .عبــارت بــه کار رفتــه در تــورات معــادل
َملِــک یــا پادشــاه« ،میلیــک» یــا «میلیــخ» اســت.
امــا اگــر حــرف تعریــف «ال» عربــی را در نظــر
بگیریــم محتمــ ً
ا میتوانیــم یــک فرضیــه در
اندازیــم؛ درســت در هــم راســتایی کــه مــد نظــر

ازنیقــی اســت» .حــال ســعی میکنیــم ببینیــم بــه
چــه صــورت محتملتــری میشــود ایــن عبــارت
را درک کــرد و یــک ریشهشناســی مقبولتــر ارائــه
کــرد« .الکیمیــا مشــتق اســت از «اِلوکیــم» و «یــاه»،
کــه هــر دو عبــارت در زمــره نامهــای خــدا در
تــورات هســتند» .کــه بــه معنــی اِی الوکیــم اِی یَ ُهـ َو
اســت .یعنــی بــاز هــم دعایــی اســت ،منتهــا اســامی
خــدا کــه در ایــن دعــا خطــاب قــرار میگیــرد
متفــاوت اســت.
«و لکــن در اینجــا تذکــر چنــد نکتــه بــی مناســبت
نیســت .الــف) شــاید هی ـچگاه بــه شــواهد قطعــی
تاریخــی در ایــن خصــوص نرســیم کــه باالخــره
ســرآغاز کیمیــا از غــرب بــوده اســت یــا از شــرق.
چــرا کــه در هــر دو ســو ســنتهای کیمیایــی
وجــود دارد» .یکــی از وجــوه کاربــرد توســل بــه
ریشهشناســی ایــن اســت کــه شــما بــر آن اســاس
مدعــی میشــوید کــه چــون نــام ایــن علــم ریشــه
در فــان زبــان نــدارد پــس خــود ایــن علــم نیــز
ریشــه در آن فرهنــگ خــاص دارد .مثــ ً
ا اگــر
ریشهشناســی مصــری بــرای ایــن کلمــه پیــدا شــود،
پلــه محتمــل بعــدی ایــن اســتدالل ایــن خواهــد بود
کــه ایــن علــم در اصــل مصری بــوده ،در مصر نســج
گرفتــه و از آنجــا بــه جاهــای مختلــف انتشــار یافته.
مورخــان از شــیوههای مختلفــی در تحلیلهایشــان
اســتفاده میکننــد .یکــی از ایــن شــیوهها هــم
همیــت تحلیــل اتیمولوژیــک اســت .ولــی نظــر
مــا ایــن اســت کــه کــه شــاید هیـچگاه بــه شــواهد
قطعــی تاریخــی در ایــن خصــوص نرســیم .چــون
میتوانیــد هــر کــدام از ایــن تحلیلهــا را بــا یــک
تحلیــل دیگــر رد یــا تضعیــف کنیــد.
ب) ایــن گونــه فعالیــت نظرورزانــه اندیشــمندان
مســلمان از نظــر مــا بســیار جالــب و مهــم اســت.
بــه نظــر میرســد کــه ایــن اندیشــمندان بــه رغــم
همــه موانــع فرهنگــی و اجتماعــی 6کــه بــر ســر
راه درک حقیقــت بــوده اســت توانســتهاند رو بــه
حقیقــت داشــته باشــند و در پرتــو حقیقــت شــروع
بــه تأمــل و نظــر عمــل کننــد و ایــن چنیــن اســت
کــه میبینیــم کــه آنــان توانســتهاند بــه نحــوی
وجــودی و پدیدارشناســانه در بــاب ریشهشناســی
اســم علمــی کــه میخواســتند در اثــر تراجمــه یــا
ادیبانــه خویــش گزارشــی در خصــوص آن عرضــه
کننــد مداقــه نماینــد و تخیــل خــاق آنــان بــه
حقیقــت اصابــت کــرده اســت .تخیــل دو وجهــی

اســت .یــک تفکیــک در عرفــان ســنتی داریــم:
دار الرحمــن و دار الشــیطان .تخیــل هــم از ایــن
تفکیــک مســتثنا نیســت .تخیــل میتوانــد رو بــه
دار الرحمــن داشــته باشــد یــا رو بــه دار الشــیطان.
یعنــی میتوانــد از جهتــی بــه وهــم ،خیــال و آرای
باطــل نزدیــک شــود ولــی اگــر بــه دار الرحمــن
نظــر داشــته باشــد و بــر اســاس آن صــورت بگیــرد
آن وقــت بــه حقیقــت اصابــت میکنــد ،حقیقــی
میشــود و حتــی میتوانــد حقایقــی را بیافرینــد.
«تخیــل بــه هنــگام مالحظــه یــک امــر ممکــن
اســت بــه وهــم منجــر شــود و بــا موهــوم یکــی
شــود و ایــن هنگامــی اســت کــه فــرد بــه ذهنیــات
خــود اکتفــا کنــد و بــر پایــه آنهــا بیندیشــد .امــا اگــر
در هنــگام مالحظــه آن امــر خــواه ملمــوس باشــد
نظیــر یــک گل -یــا اینکــه معنایــی باشــد -نظیــرکیمیــا کــه بــه تعبیــر اســامی بــا قلبــی ســلیم بــدان
بنگــرد -خــود آن حقیقتــی کــه در آن امــر و بــر
آن امــر اســت یاریگــر وی در جهــت شــناخت
حقیقــت خواهــد بــود ،چنانکــه مــا در جلســه آخــر
بــه مــدد حدیثــی از امیــر مومنــان نشــان خواهیــم
داد».
ج) «امــا الزم اســت کــه در اینجــا متذکــر یــک نکتــه
دیگــر هــم بشــویم و آن اینکــه هرگــز نبایــد افــق
اتیمولوژیهــای مزبــور را بــا افــق تاریــخ خلــط
کــرد .افــق مزبــور یک افــق وجودشــناختی اســت و
لزومـ ًا داللــت بــر ایــن نخواهــد داشــت کــه دعاوی
مزبــور در ســطح تاریخــی یعنــی افــق تاریــخ مــادی
نیــز حقیقــی هســتند» .بــه نظــر مــن از تحلیلهــای
ریشهشــناختی کــه مورخــان میکننــد و از آن
نتیجــه میگیرنــد کــه ابتــدای ایــن علــم در فــان
فرهنــگ اســت نمیتــوان چنیــن نتیجهگیــری
را کــرد .چــون ایــن تحلیلهــای ریشهشــناختی
بیشــتر وجودشــناختی اســت تــا تاریخــی ،و ایــن
افقهــا را نبایــد بــا هــم خلــط کــرد« .بــه عنــوان
نمونــه اینکــه صفــدی یــک ریشهشناســی فارســی
بــرای ایــن واژه عرضــه میکنــد لزومــ ًا بــه ایــن
معنــی نیســت کــه علــم کیمیــا روزی از روزهــای
تقویــم گاهشــمارانه بــرای نخســتین بــار در
ســرزمین ایــران پدیــد آمــده باشــد و از آنجــا بــه
دیگــر ســرزمینها نشــر یافتــه باشــد ،بلکــه بدیــن
معنــی اســت کــه وجــه اشــتقاق نشــان میدهــد
کــه کیمیــا بــه لحــاظ وجــودی و پدیدارشــناختی بــا
زبــان فارســی موافقــت دارد .وانگهــی ایــن دعــوی

ســهروردی ،شــیخ اشــراق ،کــه انــوار فیــروز و
نیکویــی کــه حکمــای مشــرقی ایــران باســتان
میدیدهانــد همانهــا مــورد شــهود افالطــون و
فیثاغــورس و هرمــس و دیگــر حکمــای غــرب نیــز
قــرار میگرفتــه اســت بــه هیــچ وجــه قابــل اثبــات
بــا شــواهد تاریخــی نیســت» .خــود ســهروردی هــم
در آثــار خــودش بــرای آن شــواهد تاریخــی عرضــه
نکــرده اســت« .و اساس ـ ًا نبایــد دعــوی ســهروردی
را تاریخــی در نظــر گرفــت ،بلکــه پدیدارشناســانه و
تأویلــی اســت» .یکــی از خلطهایــی کــه مــی شــود
همیــن اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن افــق یــک
اندیشــمند بگوییــم ایشــان از چــه منابعــی اســتفاده
کــرده اســت ،بعــد آن را بــا منابــع امــروزی خودمان
بســنجیم و بگوییــم آن غنــای الزم را نــدارد .بــه
نظــر میرســد ایــن شــیوه تحلیــل نقــص دارد.
افــرادی کــه در کالس شیعهشناســی مــا بودنــد
اگــر در خاطــر داشــته باشــند مــا واژه شــیعه را
هــم تحلیــل واژگانــی کردیــم .معمــوالً شــیعه را از
مشــایعت و متابعــت میداننــد ،یعنــی پــیروی و
دنبــالروی .پیــرو هــم بــه همیــن معناســت .ایــن
ریشهشناســی ریشهشناســی دقیــق و خوبــی بــرای
ایــن کلمــه اســت ،امــا ایــن تنهــا ریشهشناســی
واژه شــیعه نیســت .یــک ریشهشناســی غنــی دیگــر
بــرای ایــن کلمــه کــه شــاید نتــوان دالیــل متقــن
زبانشــناختی بــرای آن عرضــه کــرد ایــن اســت
کــه شــیعه را از ریشــه َشـ َع َع بگیریــم ،یعنــی شــعاع
و پرتــو .البتــه ایــن خیالپــردازی مــا نیســت ،در
ســیر فرهنــگ و عرفــان اســامی ایــن کار انجــام
شــده و اتفاقـ ًا بــا احادیثــی هــم کــه از ائمــه رســیده
همخوانــی دارد .در آنجــا هــم نســبتی بیــن شــعاع و
شــمس برقــرار میشــود کــه شــعاع همــان مؤمــن
و پیــرو امــام اســت ،و امــام هــم بــا شــمس تطبیــق
داده شــده .ایــن در احادیــث هســت .از جملــه در
حدیثــی کــه گفتگویــی اســت بیــن امــام صــادق و
مفضــل.
و) گــذر از ریشهشناســی بــه اســرار حــروف:
تــا اینجــا مــا یــک کار صــرف ریشهشناســی و
اتیمولوژیــک کردیــم .در اتیمولــوژی ،یــک واژه را
در نظــر میگیریــم و بررســی میکنیــم کــه ایــن
واژه بــه چــه واژههــای دیگــری در چــه زبانهایــی
شــباهت دارد و نزدیــک اســت .ســپس بــر آن
اســاس ،معنــای محتمــل آن واژه را اســتخراج و
معرفــی میکنیــم .بنابرایــن اتیمولــوژی بــر شــباهت
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واژگانــی اســتوار اســت .امــا اگــر چنــد گام بحــث
اتیمولــوژی را بــه جلــو ببریــم بــه علــم اســرار
حــروف میرســیم .هیــچ لزومــی نــدارد کــه علــم
اســرار حــروف ،نحلــه حروفیــه یــا نقطویــه بــه ذهن
شــما متبــادر شــود .ایــن علمــی اســت کــه از همــان
ابتــدا در عالــم اســام و در جاهــای دیگــر شــاهد
آن هســتیم« .سرچشــمه اســرار حــروف را بایــد در
گرایشهــای عرفانــی اســام یعنــی در تصــوف و
تشــیع جســت .یکــی از قدیمیتریــن کتــب تصــوف
کــه بــه نحــوی بنیــادی بــه اســرار حــروف اشــاره
دارد تفســیر قــرآن اثــر ابنعطاســت» .ابنعطــا
جــزو صوفیــان اولیــه و همعصــر حــاج اســت.
حــروف مقطعـهای کــه در آغــاز برخــی ســور قــرآن
آمــده عامــل فکــر اندیشــمندان مســلمان شــده کــه
اینهــا چــه هســتند و چــرا بــه صــورت تقطیعشــده
آمدهانــد .یکــی از مســیرهایی کــه بــرای فهــم
اینهــا دنبــال شــده همیــن بحــث اســرار حــروف
اســت« .وی در تفســیر حــروف مقطعــه ابتــدای
ســوره اعــراف چنیــن آورده اســت« :ل َ ّمــا خَ َلــقَ اهلل
ـر ْف َج َعـ َ
ـرا ً َف َل ّمــا خَ َلــقَ آدم
صــور َة ا َالحـ ُ
ـل لَهــا ِسـ ّ
َ
الســر؛ یعنــی خداونــد آنگاه کــه
ــس فیــه ذلــک ِّ
ب َ َّ
صــورت حــروف را پدیــد آورد رازی بــرای آنهــا
قــرار داد و چــون آدم را آفریــد آن راز را در وی
نمایــان ســاخت» .و چــون چنیــن گشــت بــر زبــان
آدم و بن ـیآدم حــروف در قالــب لغــات و اصــوات
جــاری گشــت و زبــان و زبانهــا پدیــد آمدنــد».
یعنــی چــون ایــن ِســر در انســان نمایــان گشــت،
بــه صــورت زبــان بــروز و ظهــور پیــدا کــرد؛ یعنــی
زبــان متجلــی شــد .البتــه غیــر از ایــن هــم هســت.
اگــر آثــار صوفیــه را ببینیــد یکــی از کارهایــی کــه
آنهــا میکننــد ایــن اســت کــه یــک سمبولیســم
حــروف بــرای کلیــت قالــب تــن عرضــه میکننــد.
یعنــی قســمتهای مختلــف تــن را بــا حــروف
مختلــف تطبیــق میدهنــد و آن حــرف را نمــاد آن
قســمت از بــدن قــرار میدهنــد« .بدیــن ترتیــب
در نــزد ابنعطــا شــاهد آن هســتیم کــه حــروف را
اصــل و باطنــی اســت کــه در انســان نهــاده شــده
اســت و ایــن باطــن در انســان ظهــوری دارد .یعنــی
اینکــه ظاهــر ایــن حــروف در ظاهــر انســان نمــود
پیــدا میکنــد .امــری کــه سمبولیســم صــورت –
یعنــی روی یــا وجــه انســان -و نیــز سمبولیســم
کل تــن و قالــب انســان بــا حــروف را توجیــه
میکنــد».

ه) «حــال کــه بــه اینجــا رســیدیم کــه زبــان ظهــور
و بــروز حقیقــت اســت ،ممکــن اســت بالفاصلــه
ایــن ســؤال بــه ذهــن مخاطــب خطــور کنــد کــه
آیــا همــه زبانهــا بیانگــر حقیقــت هســتند؟ ایــن
ســؤال مهمــی اســت کــه پاســخهای مختلفــی
ممکــن اســت بــدان داده شــود» .یکــی از پاس ـخها
ایــن اســت کــه برخــی از زبانهــا را بــه عنــوان
زبــان مقــدس جــدا کردنــد و گفتنــد اینهــا بیانگــر
حقیقــت هســتند و بقیــه بیانگــر حقیقــت نخواهنــد
بــود« .امــا دســت کــم میتــوان گفــت کــه از
آنجــا کــه همــه زبانهــا جلوههــا و ظهــورات
حقیقــت هســتند جملگــی از حــق بهــره دارنــد.
بــر همیــن اســاس ،جابــر بــن حیــان آنــگاه کــه در
نظریــه میــزان در پــی معیــاری بــرای توزیــن طبایــع
فلــزات اســت نخســت اظهــار مــیدارد کــه همــه
زبانهــا –فارســی ،عربــی ،عبــریُ ،ســریانی و  -...را
میتــوان در ایــن جهــت بــه کار بــرد .امــا وی نهایتـ ًا
زبــان عربــی را در ایــن خصــوص برمیگزینــد و
بــر اســاس زبــان عربــی و اســامی عربــی فلــزات،
نظریــه میــزان خــود را تدویــن میکنــد».
«برگردیــم بــه همــان حکایــت خودمــان بــا همــان
دوســت اهــل فضــل ســاختگی» .ایــن بــه ایــن
معنــی نیســت کــه دوس ـتمان اهــل فضــل نبــوده،
بلکــه منظــور ایــن اســت کــه گرچــه ایــن گفتگــو
ریشــه در حقیقــت دارد امــا بــه آن پــر و بــال داده
شــده و حالــت مصنوعــی و ســاختگی گرفتــه« .فقط
میخواهیــم بگوییــم کــه ایــن چنیــن شــخصیتی بــا
همــه کاراکترهایــی کــه مــا بــدو بخشــیدیم واقع ـ ًا
نبــوده» .اساسـ ًا ایــن یــک شــیوه طــرح بحــث هــم
هســت .خــود جابــر هــم ایــن شــیوه را دارد و وقتی
میخواهــد نظــر خــود را بگویــد میگویــد فــان
مکتــب چنیــن میگویــد و بهمــان مکتــب چنــان
میگویــد .دههــا مکتــب برمیشــمارد ،در حالــی
کــه جــای تردیــد اســت کــه در قــرن دوم و ســوم
هجــری ایــن قــدر مکاتــب مختلــف در حــوزه
طبیعیــات موجــود بــوده باشــد .یکــی از تبیینهایــی
کــه از ایــن شــیوه بحــث جابــر بــن حیــان میشــود
ایــن اســت کــه ایــن یــک شــیوه طــرح نظــر
خــودش باشــد« .شــاید ایــن دوســت اهــل فضــل
مــا کــم کــم متوجــه شــده باشــد کــه گویــی نــه
فقــط غربیهــا ،بلکــه در وهلــه اول شــرقیها و
خــود کیمیاگــران چنیــن حرفهایــی را زدهانــد.
شــاید متفطــن شــده باشــد کــه یــک گوشــه بــار

یــا یــک لنگــه بــار وی میلنگــد و شــاید ملتفــت
نقــص در بینــش خویــش شــده باشــد ،امــا بــه هــر
روی هیــچ اثــری از تردیــد و دودلــی در چهــره
خویــش بــروز نمیدهــد.
امــا اگــر بــه ایــن دوســت اهــل فضــل گفتــه شــود
کــه در غــرب نــه یــک دیــدگاه
واحــد ،بلکــه دیدگاههــای
مختلفــی در ایــن بــاب وجــود
دارد و اگــر بــه او گفتــه شــود
کــه ایــن دیدگاههــا مســبوق
بــه پژوهشهــای متعــدد اســت
احتمــاالً آثــار تعجــب در چهــره
وی مشــاهده نخواهیــد کــرد.
چــرا کــه پیشــاپیش کامــ ً
ا بــه
خویشــتن اعتمــاد دارد .امــا
دســت کــم چهــار دیــدگاه در
بــاب کیمیــای دوره اســامی
میتــوان تشــخیص داد :الــف)
دیدگاهــی کــه میتــوان آن را
حالمحــور نامیــد ب) دیــدگاه
کربنــی ج) دیــدگاه ســنتگرایانه د) دیــدگاه
یونگــی .البتــه دیــدگاه مــا گرچــه در مــواردی بــه
ایــن یــا آن دیــدگاه قرابتهایــی مــیرود ،امــا در
کلیــت خویــش بــر هیــچ یــک از آنهــا منطبــق
نیســت .باالخــره امیدواریــم کــه آن دوســت اهــل
فضــل نهایتــ ًا بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــد کــه
خــوب اســت بــاب گفتگــو و عرضــه مطالــب بــاز
باشــد و ایــن خــود البتــه نیکوســت».

بــه ایــن ترتیــب صحبــت ایــن جلســه مــن
تمــام میشــود .امــا میخواهــم در ایــن زمــان
باقیمانــده ،در مــورد ســؤالی کــه در جلســه قبــل
از طــرف یکــی از شــما طــرح شــد صحبــت کنیــم.
در جلســه گذشــته بحــث شــد کــه آیــا پوپــر بــه
متافیزیــک معتقــد اســت یــا خیــر .پاســخ مــا مثبــت
بــود .ایــن موجــب تعجــب یکــی از دوســتان شــده
بــود .بعــد کــه دقــت کــردم متوجــه شــدم ایشــان
متافیزیــک را بــه یــک معنــی خــاص مــد نظــر دارد؛
همــان معنایــی کــه رنــه گنــون مــراد میکنــد .و بــه
همیــن جهــت اســت کــه دچــار ســوء تفاهــم شــده

اســت و بــرای او غریــب مینمایــد کــه پوپــر بــه
متافیزیــک اعتقــاد داشــته باشــد .اگــر متافیزیــک
را بــه آن معنــا بگیریــم پوپــر اص ـ ً
ا اعتقــادی بــه
متافیزیــک نــدارد .میخواهــم ایــن موضــوع را
کمــی بــاز کنــم.
چــون اینجــا کارگاه اســت
جــا دارد مــا بــه برخــی نــکات
روششناســی دقــت کنیــم .مث ـ ً
ا
بــه ســیالیت واژگان توجــه داشــته
باشــیم .یعنــی اگــر یــک واژه از
مــن میشــنوید ببینیــد مــن در
کلیــت صحبــت خــودم آن واژه
را بــه چــه معنایــی مــراد میکنــم
و آن را بــا چــه واژگان دیگــری
در ارتبــاط مینهــم .واژه را
آنگونــه درک کنیــد .ذهنتــان را
کمــی آزاد بگیریــد تــا بتوانیــد بــا
گوینــده همراهــی کنیــد و مطلــب
را درک کنیــد .اینکــه بعــد مطلــب
را میپذیریــد یــا خیــر یــک
مطلــب دیگــر اســت .امــا بــرای همفهمــی بایــد
بــه لحــاظ روششناســی بــه ایــن صــورت عمــل
کنیــد کــه لزومــ ًا واژگان را بــه معنــای مأنــوس و
مألــوف خودتــان نگیریــد .ایــن جــا را بگذاریــد
کــه معنــای دیگــری از آنهــا مــراد باشــد .کمــا
اینکــه چنیــن هســت .مث ـ ً
ا واژه پارادایــم در نــزد
تومــاس کوهــن -کــه واژه مهمــی بــرای شــناخت
ایشــان اســت -حتــی بــرای خــود ایشــان بــه
معانــی مختلفــی بــه کار رفتــه اســت .ایشــان در
همــان کتــاب کوچــک در جاهــای مختلــف ایــن
واژه را اســتخراج و تحلیــل کردنــد .یعنــی حتــی
در نــزد یــک نویســنده میبینیــد یــک واژه معانــی
مختلفــی میگیــرد ،ولــو اینکــه خــود او هــم از آن
آگاه نباشــد ،و بعــد شــخص دیگــری آن معانــی را
اســتخراج کنــد و بگویــد شــما معانــی مختلفــی را
مــراد کردهایــد .ایــن بحــث نــزد افــراد مختلــف
فوقالعــاده متفــاوت میشــود.
بنابرایــن در پاســخ مثبــت مــا بــه آن ســؤال ،بحــث
ســیالیت زبــان را مــد نظــر داشــته باشــید .بحــث،
بحــث متافیزیــک علــم بــود .یعنــی آیــا علــم بــر
پایههــای متافیزیکــی –متافیزیکــی بــه معنایــی کــه
خــود فیلســوفان علــم مــد نظــر دارنــد -اســتوار
هســت یــا خیــر؟ بــر ایــن اســاس میشــود پاســخ
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مثبــت داد؛ بدیــن معنــی کــه علــم
بــه صــرف مشــاهدات و گزارههــای
مشــاهدتی محــدود نمیمانــد ،بلکــه
همــواره فراتــر از ایــن حــد م ـیرود .یعنــی شــما
گزارههــای فلســفی تحقیقنشــده (یعنــی بــه محــک
تجربــه گذاشــته نشــدهاند) را پیشــاپیش فــرض
میگیریــد ،کــه اتفاقـ ًا بــه کل سیســتم مشــاهدتی و
تجربــی شــما هــم ســرایت میکنــد .در اینجــا ایــن
معنــی مــد نظــر بــوده .مــن معنــی گنــون را هــم
خواهــم گفــت تــا مشــخص شــود چقــدر تفــاوت
هســت .در نتیجــه مشــخص میشــود کــه واژه بــه
چــه معنــیای مــراد میشــود و آن را بــه همــان
معنــی در نظــر بگیریــد .قبــل از آن کمــی توضیــح
میدهــم .چــون اینجــا کارگاه اســت ایــن نکاتــی
کــه میگویــم مهــم هســتند و ممکــن اســت در
جاهــای دیگــر هــم بــه درد شــما بخــورد.
«اصـ ً
ا امــروز دیگــر هنــر نــه ایــن اســت کــه فــرد
زیــاد بدانــد .اگــر ایــن جــور بــود کــه پروفســور
گــوگل هنرمندتریــن بــود .آن روزگار گذشــت
کــه اگــر کســی بــه انــدازه یــک توبــره مطلــب
حفــظ بــود میگفتنــد فالنــی چقــدر عالــم اســت.
امــروزه بــه نظــر میرســد فضیلــت دســت کــم
در دو چیــز دیگــر اســت .نخســت در قــدرت
تحلیــل؛ چــرا کــه االن دیگــر دادههــا کــه بــه وفــور
در دســترس هســتند» .انــواع کتبــی کــه بســیاری
گذشــتگان آنهــا را در دســت نداشــتند مــا خیلــی
راحــت در دســترس داریــم .ایــن بــرای مــا فضــل
نیســت .فضــل ایــن اســت کــه مــا آنهــا را مطالعــه
کنیــم و بتوانیــم یــک تحلیــل عرضــه کنیــم .و ب
کــه از آن مهمتــر اســت قبــول ایــن فــرض اســت
کــه منظرهــای دیگــری هــم غیــر از منظــر مختــار
مــن وجــود دارد کــه قابــل بررســی هســتند .فــرد
متعاقبـ ًا بایــد بتوانــد بــا فراســت بــه کاربــرد واژگان
در منظــر دیگــر توجــه کنــد و آنهــا را درک کنــد .ج
و اص ـ ً
ا مهمتــر از ایــن دو اســت کــه بــه تفــاوت
گونههــای شــخصیتی هــم بتوانیــد توجــه کنیــد.
بــرای مثــال ،شــاعران و اهــل موســیقی توانایــی
بیشــتری بــرای درک حقایــق عرفــان دارنــد و اهــل
منطــق کمتــر .یــک کســی کــه در منطــق ریاضــی
یــا منطــق ارســطویی متبحــر اســت و ایــن چنیــن
روحیــه منطقــی دارد درک حقایــق عرفانــی بــرای
وی بســیار دشــوار اســت .درک اینکــه
ســاحتی از آگاهــی هســت کــه بــرای

انســان قابــل دسترســی اســت امــا در طــوری ورای
طــور عقــل واقــع اســت ،درک شــکیات عرفانــی
کــه حالتــی پارادوکســال دارنــد ،درک واقعیاتــی
فرامنطقــی و فــرا عقالنــی مثــل ایــن عبــارت از متن
حســن زاهــد (کــه در ادامــه برایتــان میخوانــم)،
جملگــی بــرای اهــل منطــق ســخت خواهــد بــود.
منظــورم از ایــن متــن ایــن اســت کــه نشــان بدهــم
ایــن ســاحت ،ســاحتی اســت کــه وضعیتهــای
پارادوکســال زیــادی دارد و یــک ذهــن منطقــی
صــرف نمیتوانــد آن را درک کنــد.
«هــم بــر ایــن تدبیــر و ترتیــب آن زمــان کــه میقــات
او برآیــد بــا یکدیگــر ازدواج یابنــد و الفــت گیرنــد
و ضدیــت از میــان ایشــان برخیــزد و مــزاج کلــی
یابنــد و یــک چیــز شــوند .چنانچــه هیــچ چیــز
از ملــک و بشــر نتوانــد کــه بــه هیــچ نوعــی از
تدابیــر ،ایــن عناصــر چهارگانــه را از یکدگیــر جــدا
گردانــد مــادام کــه بقــای عالــم باشــد .و آن صــورت
و طبیعــت خاکــی ،آبــی ،بــادی و آتشــی از ظاهــر و
باطنشــان برخاســته و صورتــی و طبیعتــی و قوتــی
پنجــم بــر خــاف اول از میــان هــر چهــار تولــد
کــرده .چنانچــه طبیعـ ِ
ـت آن را نــه حــا ّر تــوان گفــت
و نــه بــارد ،نــه َر ْطــب تــوان گفــت و نــه یابــس،
نــه کثیــف نــه لطیــف ،نــه ثقیــل نــه خفیــف ،نــه
ذکــر نــه انثــی ».اندیشــه مــا معمــوالً در چارچــوب
دوگانههاســت :اهورامــزدا ،اهرمــن .وجــود ،عــدم.
نــگاه منطقــی معمــوالً تــا اینجــا میتوانــد پیــش
بــرود .در حالــی کــه ایشــان از چیــزی ســخن
میگویــد کــه نــه ایــن اســت و نــه آن .چیــزی
فراتــر از آن اســت .ایشــان میخواهــد ذهــن مــا
را بــه یــک ســاحت دیگــر معطــوف کنــد .معمــوالً
اندیشــه مــا در چارچــوب زمــان و مــکان حرکــت
میکنــد .ولــی ایــن چیــز ،نــه مکانــی اســت و نــه
زمانــی.
«پــس ایــن چنیــن چیــز بــه ضــرورت از حــد
اشــیاء مکانــی و زمانــی بیــرون آمــده باشــد و چــون
نامکانــی و نازمانــی بــود پــس او را ضدیــت نباشــد
و معتدلــی بــود حقیقــی ،چنانچــه قطعــ ًا فســاد
انــدر آن راه نیابــد ».در عیــن اینکــه یــک چیــز
طبیعــی اســت امــا بــاز از نظــر ایشــان فســادپذیر
نیســت .در حالــی کــه مــا میگوییــم هــر چیــز
طبیعــی فســادپذیر هســت« .پــس چنیــن چیــز را نــه
روحانــی مطلــق تــوان گفــت و نــه جســمانی مطلق.
زیــرا کــه روحــی اســت مجســم و جســمی اســت

مــر ّوح کــه چــون کثافــت و ترابــی از او برخاســت و
روحانــی شــد و چــون لطافــت از ایشــان برخاســت
و جســمانی شــدند روح او چــون جســم اوســت
و جســم او چــون روح او .هــم صفــات ملکــی در
اوســت و هــم صفــات بشــری».
اجــازه بدهیــد بــرای اینکــه بحــث طوالنــی نشــود
ادامــه متــن را نخوانــم .فقــط مـیروم ســراغ بحــث
متافیزیــک .7گنــون در واقــع ســه برداشــت از
متافیزیــک را جــدا میکنــد .الــف) مابعدالطبیعــه
کاذب .کــه البتــه اصطــاح خوبــی نیســت .یــک
چیــز یــا مابعدالطبیعــه هســت یــا نیســت .اگر باشــد
دیگــر کاذب نیســت .علــم کاذب نداریــم .عرفــان
کاذب نداریــم .چــرا؟ چــون یــا علــم هســت یــا
نیســت .اگــر باشــد ،دیگــر کاذب نیســت .بنابرایــن
تعبیــر خوبــی نیســت .ایشــان یــک تعبیــر دیگــر هم
دارد و آن شــبه متافیزیــک اســت .ایــن تعبیــر ،تعبیــر
دقیقتــری اســت .شــبهمتافیزیــک یعنــی چــه؟
یعنــی آن چیــز متافیزیــک نیســت امــا بــه نحــوی
غیرواقعــی متافیزیــک مینمایــد .بنابرایــن ایشــان
ســه دســته متافیزیــک جــدا میکنــد .یکــی شــبه
متافیزیــک کــه بــه اعتقــاد ایشــان کل فلســفه مــدرن
غــرب را شــامل اســت .ب) مابعدالطبیعــه جزئــی و
ناکامــل یــا مــا بعدالطبیعــه نیمـه کاره .خــود ایشــان
از دو حیــث مصــداق ایــن نــوع متافیزیک را فلســفه
ارســطو میدانــد .حیثیــت اول اینکــه مافیزیــک
را بــه صــرف هستیشناســی تقلیــل دادنــد .و
حیثیــت دوم هــم ایــن کــه واجــد یــک ســیر قــوس
صعــود بــرای تحقــق انســانی و معنــوی نیســت.
ج) مابعدالطبیعــه حقیقــی کــه از نظــر ایشــان هــم
مابعدالطبیعــه مشرقی-اشــراقی اســت .ایشــان وقتــی
عبــارت متافیزیــک را بــدون بحثــی بــه کار میبــرد
معنــی ســوم را مــد نظــر دارد.
پرســش حضــار :آیــا منظــور از مابعدالطبیعــه
مشرقی-اشــراقی همــان بعــد جغرافیایــی اســت؟
پاســخ اســتاد :نــه لزومــ ًا .مابعدالطبیعــه مشــرقی-
اشــراقی را هــم بایــد بــه معنــای جغرافیایــی گرفــت
و هــم نبایــد گرفــت .چــرا؟ خورشــید از مشــرق
طلــوع میکنــد .سمبولیســمها هــم در واقــع یــک
ریشــهای در ظاهــر دارنــد .یعنــی از یــک بحــث
ظاهــری طبیعــی پدیــداری شــروع میکنیــد و آن
را بــه ســطوح برتــر و ژرفتــر معنایــی میبریــد.
در اینجــا هــم گنــون ،شــرق یــا مشــرق را حکمــت
هنــد ،حکمــت بــودا و (تــا حــدودی) حکمــت

ایــران مــد نظــر دارد .بــه هــر حــال
بحــث شــرق جغرافیایــی هــم مــد نظــر
هســت .او ایــن نــوع حکمتهــا را
اصیــل میدانــد.
دلیــل متافیزیکــی ،جغرافیــای قدســی یــا تاریــخ
قدســی ،ایــن نامگــذاری اســت کــه بــا مشــرق جــان
در ارتبــاط باشــد؛ یعنــی فلســفه یــا متافیزیکــی کــه
بحــث تحقــق معنــوی انســان برایــش اهمیــت دارد.
بــه عبــارت دیگــر در ایــن متافیزیکهــا بحــث ایــن
اســت کــه پرتوهــا و انــوار حقیقــت در درون دل
و جــان انســان قابــل بــاز تابیــدن اســت .انســان از
یــک سرمنشــأ انــوار پدیــد آمــده و در ســیر حقیقــی
زندگــی خــودش بایــد بــه همــان سرمنشــأ انــوار
برگــردد .ایــن همــان ســطح حقیقــی و متافیزیکــی
ایــن نظریــه اســت.
پرســش حضــار :دلیــل دوم کــه فرمودیــد گنــون
مصــداق متافیزیــک نــوع دوم را ارســطو میدانــد
چیســت؟
پاســخ اســتاد :شــارحان مختلــف ارســطو نســبت بــه
اینکــه صــورت بعــد از مــرگ بقــا پیــدا میکنــد یــا
خیــر تعابیــر مختلفــی دارنــد.
پینوشتها:

1. a prior
2. bio-bibliography
3. Convention
. 4همــان طغرایــی اصفهانــی اســت کــه واقعــا
کیمیاگــر عظیم��ی اس��ت ولیــ در عی��ن حــال المیــة
العج��م او ه��م در ادبی��ات ع��رب مش��هور اس��ت.
صفـ�دی شــرحی ب��ر المیــة العجــم ایشــان دارد.
او در شــرحی کــه بــر ایــن اثــر دارد بحثهــای
اتیمولوژیکــی هــم انجــام میدهــد.
 .5الفهرســت یکــی از کتــب مرجــع مهــم در زمینــه
 bibliography-bioدوره اســامی در قــرون
اولیــه (تــا قــرن چهــارم) اســت.
 .6موانــع فرهنگــی از ایــن قبیــل کــه مثــا مطابــق
فهــم عوامانــه کیمیــا غریــب و غیرواقعــی دانســته
شــود ،و موانــع اجتماعــی از ایــن قبیــل کــه چــون
جامعــه دینــی اســت تصــور عامیانــه ایــن جامعــه
بــر آن اســت کــه کیمیــا در زمــره علــوم دینــی
شــمرده نمیشــود و در نتیجــه امــر دینــی نــدارد
 .7مابعدالطبیعه
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بــا ســام خدمــت شــما دانشــجویان گرامــی؛
موضــوع درس مــا « آشــنايي بــا داســتان هــاي
رمزي-عرفانــي » میباشــد و بــرای نمونــه
جهــت آشــنایی بــا رمــوز بــه کار رفتــه در
داســتانهای فلســفی و عرفانــی ضمــن شــرح
و تفســیر رســال لغــت مــوران شــیخ اشــراق
بــه انــواع دیگــری از از رمــوز عرفانــی مطــرح
شــده در ســایر داســتانهای عرفانــی نیــز
میپردازیــم.

«لغــت مــوران» رســالهای فارســی از شــهابالدین
یحیــی ســهروردی اســت و در بردارنــده ده داســتان
کوتــاه بــه زبــان فارســی اســت .ایــن رســاله حــاوی
اشــارات و رمــوزات عرفانــی ،اشــراقی ،حکمــی و
فلســفی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه رســاله در قالب
قصــه و داســتان روایــت شــده اســت ،میتوانــد بــا
زبــان نــرم و لطیــف خــود ،آموزنــده و راهگشــا
باشــد .امــا آن چیــزی کــه در ایــن کالس مــورد
توجــه مــا میباشــد توجــه محــض بــه ظاهــر
روایــت و داســتان نیســت بلکــه توجــه بــه باطــن و

اشــارات و رمــوز داســتان اســت .نــه فقــط اشــارات
و رمــوز عرفانــی در ایــن رســاله بلکــه در مجمــوع
رمــوز عرفانــی کــه در متــون دینــی و فلســفی بــه
کار رفتــه اســت.

ِ
ضیــض
«مــوری چنــد تیزتِــک ،میــان بســته ،از َح
ُظل َم ِ
ــت َمک َمــن و ُمســتَ َق ِّر ا ّول خویــش رو بــه
ِ
ترتیــب قــوت .اتّفــاق
صحــرا نهادنــد ،و از بَهــ ِر
را ،شــاخی چنــد از نَبــات در َحیّ ِـ ِز ُمشــاهده ایشــان
ـرات ژالــه بــر َص َف ِ
ـت صبــاحَ ،ق َطـ ِ
آمــد و در وقـ ِ
حات
ســطو ِح آن نشســته بــود.
یکی از یکی پرسید که،آن چیست؟»
«یکــی گفــت کــه :اصــلِ ایــن َق َطــرات از زمیــن
اســت .و دیگــری گفــت :از دریاســت .و علــی
ِّ
محــل نــزاع افتــاد».
هــذا ،در
مــوری متصــرف در میــان ایشــان بــود (میتــوان
فــرض کــرد کــه قــوه متصرفــه داشــته یــا دارای
تصــرف و ریــاس بــر آنهــا بــود)« گفــت لحظـهای
صبــر کنیــد تــا میــل اور از کــدام جانــب باشــد کــه
هــر کســی را ذی جهــت اصــل خویــش کششــی
باشــد»( .کبوتــر بــا کبوتــر ،بــاز بــا بــاز ،کنــد
همجنــس بــا همجنــس پــرواز)« و بــه لحــوق منبــع
خــود شــوقی بــود ،همــه چیزهــا بــه صنــف خــود
منجــذب باشــد .نبینــی کــه کلوخــی را کــه از مرکــز
زمیــن بــه جانــب مخطــی اندازیــد چــون اصــل و
ســفلی اســت و قاعــده کل شــی یرجــع الــی اصلــه
(ممهــد) زمینــه ســاز اســت ،بــه عاقبــت کلــوخ بــه
زیــر آیــد و هــر جــه بــه ظلمــت محــض کشــد
اصلــش هــم از آن اســت و در طــرف نــور الوهیــت
ایــن قضیــه در حــق گوهــر شــریف الیقتــر
(ســزاوارتر ،صحیحتــر ،درخشــانتر) اســت».
دربــاره گوهــر شــریف ،گوهــر در زبــان عربــی
همــان جوهــر (اصــل خویــش) اســت .پــس گوهــر
شــریف یعنــی نفــس انســان .در نظــام ســهروردی
حتــی نفــس را هــم از ســنخ نــور میدانــد،
میگویــد ایــن موضــوع در مــورد نفــس انســان
کــه از ســنخ نــور اســت در طــرف نــور خدایــی
واضــح تــر اســت.
«توهــم اتحــاد حاشــا( فکــر نکــن کــه ایــن همــان
خداونــد اســت؛ جلوتــر بحثــی هســت کــه قصــه

حــاج را بیشــتر بــاز میکنــد ) هرجــه روشــنی
جویــد همــه از روشــنی اســت .مــوران در ایــن
بودنــد کــه آفتــاب گــرم شــد و شــبنم از هیــکل
نباتــی آهنــگ بــاال کــرد ،مــوران را معلــوم گشــت
کــه از زمیــن نیســت چــون از هــوا بــود بــا هــوا
رفــت» ســپس آیــه قــرآن مـیآورد .در داســتانهای
رمــزی گاهــی عــارف فکــر میکنــد قــرآن داســتان
رمــزی اســت و حتــی قــرآن هــم میتوانــد بــه
صــورت داســتان رمــزی باشــد « نُــو ٌر َعلــى نُــور
الل َ
ِب ّ
یَ ْهـ ِدی ّ
األ ْمثـ َ
ـال
الل لِنُــورِه ِ َمـ ْ
ـن یَشــا ُء َو یَ ْضـر ُ
لِلنّـ ِ
ـاس» خــدا بــرای مــردم مثــال میزنــد .در قــرآن
هــم بایــد بــه دنبــال مثــال باشــیم همانطــور کــه
در اینجــا بــرای شــما داســتان مثالــی و رمــزی
بیــان میکنــم « َو أَ َّن إِلــى َربِّـ َ
ـک ال ْ ُمنْتَهــى » انتهــای
همــه چیــز بــه ســمت خداســت ،همانطــور کــه
شــبنم بــه ســمت بــاال رفــت ،گوهــر شــریف و
نفــس انســان هــم بــه ســمت خــدا م ـیرود .البتــه
بــدون توهــم اتحــاد بازگشــت همــه بــه ســوی
خــدا اســت .چــرا کــه مــا هــم بــه ســمت خــدا
ـم َّ
ـب » کلمــه
الط ِّیـ ُ
بازمیگردیــم « .اِلَیْـ ِه یَ ْص َعــدُ ال ْ َکلِـ ُ
طیــب بــه ســوی او صعــود میکنــدَ « .و ال ْ َع َم ُ
ــل
ـح یَ ْر َف ُع ـ ُه » و عمــل صالــح بــه ایــن صعــود
ّ
الصالِـ ُ
کمــک میکنــد .اشــارهای کنــم در مــورد داســتان
طالــوت و جالــوت زمانــی کــه بنــی اســرائیل بــه
جنــگ بــا جالــوت رفتنــد خداونــد در قــرآن چنیــن
آمــده کــه « إ ِ َّن ّ
الل ُمبْتَ ُ
ِب
ــم بِنَ َهــر َف َم ْ
ــن َشــر َ
لیک ْ
ــم یَ ْط َع ْمــ ُه َفإِنَّــ ُه مِنِّــی
ــس مِنِّــی َو َم ْ
ــن ل َ ْ
مِنْــ ُه َف َلیْ َ
ـر َف ُغ ْر َفــ ًة بِیَــ ِده ِ بقــره  »942خداونــد
إِالّ َمــنِ ا ْغتَـ َ
شــما را بــه یــک نهــری آزمایــش میکنــد هــر
کــه از آن بنوشــد از مــن نیســت و هــر کــه فقــط
بــه انــدازه یــک پیمانــه بادســت خــود (بــه انــدازه
نیــاز) بیشــتر از آن ننوشــد از مــن اســتَ « .ف َش ـ ِربُوا
مِنْـ ُه إِالّ َقلیـ ً
ا مِنْ ُه ْم»جــز عــده کمــی هــم از آن بــه
ایــن مقــدار ننوشــیدند .کســانی بــه انــدازه نیــاز
از آن آب نوشــیدند توانســتند در جنــگ شــرکت
کننــد و بقیــه نتوانســتند بــه جنــگ برونــد و بنــی
اســرائیل در جنــگ پیــروز شــد .میتوانیــم ایــن
داســتان را بــه عنــوان یــک واقعــه تاریخــی بیــان
کنیــم و منکــر ایــن امــر هــم نیســتیم و واقعــا یــک
واقعــه تاریخــی بــوده ولــی فایــده ایــن امر چیســت
خداونــد بنــی اســرائیل را آزمایــش کــرده و ممکــن
اســت مــا را هــم آزمایــش کنــد .و مثــا ممکــن
اســت در زمــان ظهــور امــام زمــان نیــز ماننــد ایــن
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آزمایــش رخ دهــد .امــا هــدف از آوردن هــدف
از آوردن ایــن داســتان در قــرآن چیســت؟ عرفــا
بــه ایــن داســتان قرآنــی بــه چشــم یــک داســتان
رمــزی نــگاه میکننــد و میگوینــد ایــن آب در
خیلــی از مباحــث عرفانــی رمــز دنیاســت .مثــا
بایــد از دریــای سانســارا در هنــد بایــد بگــذری
تــا بــه حقیقــت نیروانــا برســی ،پــس میتــوان
داســتان را اینطــور رمزگشــایی کــرد کــه اگــر
انســان میخواهــد بــه جنــگ جالــوت
وجــودش ،پســتیها و شــیطان وجــود
بــرود ،اگــر بــه دنیــا توجــه کنــد و بــه
اصطــاح از آب دنیــا بخــورد نمیتوانــد
بــه جنــگ بــرود و اگــر فقــط بــه
انــدازه نیــاز زندگــی از دنیــا بــردارد
و بهــر بگیــرد میتوانــد در جنــگ
پیــروز شــود وگرنــه پیــروزی حاصــل
نمیشــود.
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بــه طــور مثــال در داســتان حضــرت
ابراهیــم ،شــاید اینطــور فکــر کنیــم کــه
اگــر مــا جــای حضــرت ابراهیــم بودیــم
بــت بــزرگ را میشکســتیم ،نــه اینکــه
بتهــای کوچــک را بشــکنیم و تبــر
را بــر دوش بــت بــزرگ بگذاریــم کــه
مبــادا مــردم بــا خــود اینطــور فکــر
کننــد کــه ایــن بــت بــزرگ چــه قــوی
بــوده کــه پیــروز شــده و ایمانشــان بــه
ایــن بــت بیشــتر از قبــل شــود .امــا
عرفــا دربــاره ایــن آیــات میگوینــد
بتهــا در واقــع بتهــای نفــس وجــود
ماســت ماهــر روز در وجــود خودمــان
بتهایــی میســازیم و بــه پایــش
قربانــی میریزیــم .مثــا بــت اینکــه دوســت دارم
شــناختهتر شــوم مقالــه بیشــتر بدهــم تــا عضــو
هیــأت علمــی فــان جــا شــوم .اســتاد شــوم ســفر
خارجــی بــروم و  . ...ابراهیــم بتهــای کوچــک را
شــکاند .امــا مولــوی میگویــد آن بــت اعظــم بــت
نفــس شماســت کــه اگــر آنرا میشکســت از دنیــا
میرفتیــد! و خــدا در آیــه « َف َر َج ُعــوا إِلــى أَن ْ ُف ِس ـهِ ْم
َفقالُــوا إِنَّ ُکـ َ
ـم ّ
الظال ِ ُمــونَ » میفرمایــد :هنگامــی
ـم أنْتُـ ُ
ْ

کــه حضــرت ابراهیــم گفــت از بــت بــزرگ
بپرســید ،مــا ظاهــر آیــه را میبینیــم کــه مــردم
بــه وجــدان خودشــان برگشــتند و فهمیدنــد کــه
بــت نمیتوانــد پاســخ آنهــا را بدهــد .روز بهــان
بغــدی( )00:8میگویــد آنهــا از بــت بــزرگ ســوال
کردنــد چــون نفــس آنهــا همــان بــت بــزرگ بــود.
وقتــی اینطــور بــه داســتان رمــزی نــگاه میکنیــم
میبینیــم دایــره گســترده ای دارد ،داســتان رمــزی
عــاوه بــر اینکــه میخواهــد محتوایــی
را بیــان کنــد ممکــن اســت جنبــه
تاریخــی هــم داشــته باشــد .هــر چنــد
کــه ممکــن اســت شــما بــه راحتــی
بگوییــد نــه نــوری نبــوده .اگــر مــا
در ایــن فضــا از وجــوه مختلــف نــگاه
کنیــم نــکات جالبــی حاصــل میشــود.
داســتان بعــدی را نــگاه کنیــم .میگویــد
ذوالحفــات (الک پشــت) احتمــاال نمــاد
تحجــر اســت« .ذوالحفاتــی چنــد در
ســاحل نشــیمن داشــتند و بــر دریــا
بــر ســبیل تفــرج نظــری مــی کردنــد.
مرغــی منقــش بــر ســر آب بــه رســم
طیــور بــازی میکــرد گاه غوطــه
میخــورد و گاه بــر میآمــد .یکــی از
ایشــان گفــت ایــن شــکل مطبــوع آبــی
اســت یــا هوایــی؟ (ســوالی شــبیه همان
ســوال قبلــی) دیگــری گفــت اگــر آب
نبــودی در آب چــکار داشــتی؟» ســوال
پیــش میآیــد کــه مــا در ایــن دنیــا
چــکار میکنیــم؟ اگــر ماترلیالیســتها
میگوینــد مــا موجــودی مــادی
هســتیم ،حــق دارنــد چــون اگــر مــا
موجــود ماورایــی هســتیم ،اینجــا چــکار
داریــم؟ «مــرغ بــاغ ملکوتــم نیــم عالــم
خــاک» پــس ولــی اینجــا چــه میکنــم؟
«ســوم گفــت اگــر آبــی اســت .بــی
آب نتــوان بــود .قاضــی حاکــم مخلــص کار بــر
آن آورد کــه نــگاه داری و مراقــب حــال او باشــی.
اگــر بــی آب توانــد بــود نــه آبــی اســت و نــه بــه
آب محتــاج اســت و دلیــل ایــن حــال ماهــی اســت.
کــه چــون از آب مفارقــت کــرد حیاتــش اســتقرار
نپذیــرد» پــس ماهــم میتوانیــم امتحــان کنیــم .اگــر
کســی بمیــرد و زنــده باشــد پــس مــاده نیســت.
«نــاگاه بــادی ســخت برآمــد و آب را بــه هــم آورد.

مرغــک در اوج هــوا نشســت» اتفاقــی افتــاد و
بــدن مــادی اش را از دســت داد« .حاکــم را گفتنــد
مواخــذت را تبیانــی حاجــت اســت» یعنــی ایــن
مطلبــی را کــه دیدیــم بیشــتر بــرای مــا تفهیــم کــن.
«حاکــم ســخن ابوطالــب مکــی قــدس ا ...روحــه را
کــه در حــق پیغمبــر مــا در بــاب وجــود و خــوف
میگویــد :اذا اَلبَسـ ُه ا »...هنگامــی کــه خــدا او را در
َ
ــع َعنــه
«ازال
بــر میگرفــت.
ُ
ترتیــب ال َعقــلِ و َر َف َ
کــون و ال َمــکان» (کــون مــو مــکان بــرای او از بیــن
میرفــت و پیچیــده میشــد) نشــان میدهــد
ســهروردی کتــاب «قــوت اللقلــوب» نوشــته
ابوطالــب مکــی را خوانــده اســت و میگویــد در
بــاب وجــد و خــوف ایــن مطلــب آمــده اســت .در
احادیــث پیامبــر داریــم  61:11فی ـ ِه َم َلـ ٌ
ـرب
ـک ُم َقـ َ
رســل .مــن بــا خداونــد موقعیتهایــی دارم
ـی ُم َ
اَو نَبـ ُ
َ
«ازال
کــه هیــچ کــس در آن موقعیــت نیســت.
ــع َعنــه کــون و ال َمــکان»
ُ
ترتیــب ال َعقــلِ و َر َف َ
نــه بــه ایــن معنــی اســت کــه عقــل از او زایــل
میشــد بلکــه بــه معنــای خــارج شــدن از ایــن
فضــای مــادی اســت .گفــت:در حــال وجــد مــکان
از پیغمبــر برمیداشــتند و در حــق حســن ابــن
صالــح در بــاب محبــت و مقــام خلــة میگویــد:
ــر لَــه َعیــان (بــرای او آشــکار میشــد) و
َظ َه َ
طــوی لَــه المــکان ( ُطویَــه) یعنــی پیچیــده میشــد
مثــل طومــار (مــکان بــرای او برداشــته میشــد).
بــزرگان از جملــه حجــب عقــل ،هــوا را و مــکان
را و جســم را شــمردند و حســین ابــن منصــور
در حــق مصطفــی (س) میگویــدَ :غ َم َ
یــن
ــض ال َع ُ
َعــنِ ال َعیــن (چشــم پوشــید از مــکان ،از مــاده) و
دیگــر میگویــد :الصوفــی َورا َء کونیــن و فــوق
العال َ َمیــن (صوفــی ورای دو کــون و دو عالــم
اســت) و همــه متفقنــد تــا حجــاب برنخیــزد
شــهود حاصــل نشــود .ایــن جملــه مهــم اســت
همــه معتقدنــد کــه حجابهــای عالــم مــادی بایــد
برداشــته شــود تــا شــهود بــه دســت آیــد .ایــن
گوهــر کــه در محــل شــهود میآیــد مخلــوق و
حــادث اســت .اینکــه مــا در ایــن دنیــا هســتیم
مخلــوق و حــادث اســت ولــی آن حقیقــت نفــس
مــا شــاید متفــاوت باشــد« .همــی ســنگ پشــتان
بانــگ برآوردنــد کــه گوهــری کــه در مــکان باشــد
چــون از مــکان بــه در آیــد؟» مــا در شــاخهای از
رشــته فلســفه درس میخوانیــم حــال تصــور کنیــم
چگونــه یــک چیــز کــه مــکان منــد اســت میتوانــد

از مــکان خــارج شــود! عقــل میگویــد موجــود
مــکان منــد نمیتوانــد از مــکان خــارج شــود.
پــس ســوال ســنگ پشــتان منطقــی و عقالنــی
اســت .یکــی از ویژگیهــای تمــام داســتانهای
رمــزی ایــن اســت کــه اگــر میتوانســت صریــح
بگویــد میگفــت ولــی واقع ـ ًا چطــور صریــح بــه
مــا بگویــد کــه در موقعیــت هایــی ممکــن اســت
موجــود مــکان منــد بــی مــکان شــود؟ حتــی خــود
مــا وقتــی بــه ایــن عبــارت میرســیم میگوییــم،
گوهــری کــه در مــکان باشــد چگونــه از مــکان بــه
در رود و از جهــات چــون منقطــع شــود؟ و بــه
نوعــی اشــکال فلســفی میگیریــم« .حاکــم گفــت
مــن نــه از بهــر ایــن گفتــم قصــه بــه ایــن درازی»
مــن کــه قصــه بــه ایــن درازی بیــان کــردم بــه
ایــن خاطــر بــود کــه شــما ایــن نکتــه را متوجــه
شــوید ولــی بازهــم شــما داریــد از موضــع عقــل
بــه موضــوع نــگاه میکنیــد .البتــه ایــن یــک عقــل
عــام تــری اســت کــه شــامل عشــق هــم میشــود.
عقلــی نیســت کــه فقــط حســابگر و جزئــی باشــد.
ایــن عقــل حکمــت ( )NOSAERحکمــت را هــم
درک میکنــد .عقــل جزئــی عقــل را بدنــام کــرد.
«عقل جزئی عشق را منکر بود
گرچه بنماید که عقل کل بود»
«ســنگ پشــتان بانــگ برآوردنــد کــه عزلنــاکَ
یــا حاکــم» ای حاکــم مــا تــو را غــزل کردیــم و
قبولــت نداریــم« .و خــاک بــر او پاشــیدند و ســر
در نشــیمن بردنــد» مــن و شــما میدانیــم کــه در
ایــن داســتان در واقــع متحجــر هســتند و حقیقــت
را نمیفهمنــد .آیــا کســی میتوانــد تجربــه
عشــق را توصیــف کنــد .عشــق چیــزی کــه قابــل
توصیــف باشــد نیســت .ذوقــی اســت .ذوق یعنــی
چشــیدنی و بایــد تجربــه شــود .شــهود چشــیدنی
اســت .چطــور میشــود ســر ایــن کالس شــهود
را توصیــف کــرد؟ پــس داســتان رمــزی ضــرورت
دارد .قــرآن نمیشــود غیــر رمــزی صحبــت کنــد.
«همــه مرغــان بــر حضــرت ســلیمان (ع) حاضــر
بودنــد .اال عندلیــب» معمــوال در ایــن داســتان
هدهــد را نــام میبرنــد امــا عندلیــب هــم گاهــ ًا
آورده شــده اســت .بــه زبــان رمــز اگــر نــگاه کنیــم.
شــما ســلیمان وجــودت هســتی امــا بــه نــگاه عادی
میگوییــم .یــک حضــرت ســلیمان بود که شــیاطین
بــرای او غواصــی میکردنــد و چیزهایــی را یافــت
میکردنــد و بــرای او میآورنــد .امــا قــرآن کتــاب
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روایــت گــری اســت ،داســتان هایــش صرفـ ًا جنبــه
خبــری ندارد.مثــا داســتان طالــوت را راحتتــر
میتوانســتیم توجیــه کنیــم و مثــا بگوییــم اگــر
شــما چیــز حرامــی را بخوریــد در زندگــی ممکــن
اســت مشــکلی برایتــان پیــش بیایــد .یــا مثــا در
اوســتا داســتان طهمــورث را داریــم کــه بــه جنــگ
دیــو هــا رفــت دیوهــا را گرفــت و پشتشــان ســوار
شــد .و بــا آنهــا بــه آســمان رفــت .دیوهــا گفتنــد
مــا را نکــش .حــاال مــا از ایــن داســتان چــه مطلبــی
میاموزیــم .آیــا رمــزی در ایــن داســتان نهفتــه
اســت؟ اصــا ایــن داســتان چقــدر حقیقــت دارد؟
حــاال اگــر مــا زرتشــتی بودیــم میگفتیــم نــه ایــن
داســتان در اوســتا آمــده حقیقــت دارد.حــاال اصــا
مــا نگوییــم حضــرت ســلیمان ،بگوییــم کســی
بــود کــه شــیاطین بــرای او غواصــی
میکردنــد و گوهــر برایــش میآورنــد.
ابتــدا ممکــن اســت شــنونده برایــش
عجیــب جلــوه کنــد .امــا اگــر بگوییــم در
قــرآن ایــن داســتان آمــده اســت میگویــد
حتمــا وجــود داشــته اســت .امــا ایــن
داســتان بــرای مــا چــه پیامــی دارد .اگــر
مــا بگوییــم انســان مالــک ملــک وجــود
خــود اســت و ایــن قــوای وجــود تــو
اســت .فالســفه ســهروردی و عرفــا ،
قــوای نفــس را همــان مالئکــه میداننــد،
خــدا بــه مالئکــه گفــت بر انســان ســجده
کنیــد یعنــی بــه قــوای نفــس گفــت مطیع
انســان باشــید و بــه همیــن خاطــر اســت هنگامــی
کــه مــن اراده میکنــم دســتم بــاال بــرود نمیتوانــد
دســت از فرمــان مــن تخطــی کنــد چــون مالئــک
بــه مــن ســجده کردهانــد .ســجده کــردن نمــادی
از پذیــرش و افتادگــی اســت ،ولــی یکــی ســجده
نکــرد ،خــود عرفــا مثــا ابــن عربــی در تفاســیرش
و ســهروردی در کتابهایــش گفتــه انــد آنکه ســجده
نکــرد قــوه واهمــه انســان اســت .همیــن االن کــه
مــن دارم صحبــت میکنــم قــوه واهمــه شــما
میگویــد ایــن اصــا کیســت کــه دارد ســخن
میگویــد و مــدام افــکار مختلــف بــه ذهــن شــما
مــیآورد و تمرکــز شــما را برهــم میزنــد ،ایــن
قــوه واهمــه کــه ســجده نکــرده بــر انســان مطیــع
شــما نیســت .التبــه ایــن ســخن عرفاســت و مــن
تاییــدی نمیکنــم و مســئولیت آن را نمیپذیــرم.
فقــط دارم آنچــه گفتــه شــده را توصیــف میکنــم.

بــرای اینکــه در کالس فلســفه بایــد مباحــث گفتــه
شــود و شــما بــا مســئولیت خودتــان اگــر خواســتید
بــه دنبــال آن میرویــد یــا نمیرویــد .کالس کالم
نیســت کــه بــه صحــت آنچــه میگویــم مطمئــن
هباشــم .چنیــن حرفــی راجــع بــه شــیطان زده
شــده امــا هــر کســی یــک شــیطان درونی هــم دارد
اینکــه پیامبــر (ص) میفرمایــد :مــن شــیطان خــود
را مســلمان کــردهام یعنــی قــوه واهمــه خــودم را
آرام کــردهام .کســانی کــه تجربــه عرفــان هنــدی
دارنــد بیشــتر تمرکــز میکننــد ،ذکــر میگوینــد و
 . ...یکــی از کارهایشــان ایــن اســت کــه حرکــت
ذهــن را ببیننــد .حرفهــا بــه ذهــن مــن مــی آیــد و
میرونــد .تــو آن نیســتی و بعــد از مدتــی ایــن آرام
میشــود .اینکــه میگوینــد اگــر کســی صحبــت
نکنــد بعــد از مدتــی «لنظــروا فــی
ملکــوت الســماوات» منظــور حــرف زدن
عــادی نیســت؛ البتــه ایــن هــم کــم بشــود
خــوب اســت ،امــا منظــور ایــن اســت که
هنگامــی کــه تــو نشســتهای و بــا خــودت
حــرف میزنــی و راجــع بــه فالنــی فکــر
میکنــی و از درون حــرص میخــوری و
 ...ایــن را بایــد آرام کنیــم .شــیطان وجــود
را مســلمان کنــی یعنــی ایــن .آن وقــت
دیگــر ایــن قــوه واهمــه اذیــت نمیکنــد
و میتــوان کار کــرد .داشــتیم راجــع بــه
حضــرت ســلیمان حــرف میزدیــم.
وقتــی قــرآن میگویــد شــیاطین بــرای حضــرت
ســلیمان غواصــی میکردنــد یعنــی قــوای وجــود
حضــرت ســلیمان بــا غواصــی کــردن گوهرهــای
حقیقــت را از انتهــای وجــود ایشــان کشــف
میکردنــد .میگوینــد آب حیــات کجاســت؟ آب
حیــات در ظلمــات اســت .ظلمــت همــان نفــس
مــن و شماســت ،از جــای دیگــر نیســت.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
جــام جــم همیــن جاســت! تــو ظلمــات وجــود
خــودت اســت .پــس بــا تفســیر شــیاطین کــه
غواصــی میکرنــد بــه قــوای وجــودی حضــرت
ســلیمان میبینیــم کــه قــرآن آموزنــده میشــود.
و میگوییــم مــا هــم میتوانیــم قــوای وجــودی
خــود را بــرای کشــف حقیقــت عرفانــی بــه کار
گیریــم و آن وقــت دیگــر داســتان حضــرت
ســلیمان ،طالــوت و جالــوت و  ...فقــط جنبــه

تاریخــی نــدارد ،مگــر نمیگوییــم قــرآن هفــت
بطــن دارد و هــر بطــن هفــت بطــن دیگــر دارد.
«همــه مرغــان در حســرت ســلیمان حاضــر بودنــد
اال عندلیــب ســلیمان مرغــی را بــه رســالت نامــزد
کــرد کــه عندلیــب را بگویــد کــه ضــروری اســت
رســیدن مــا و شــما بــه یکدیگــر» حــاال چــرا در
ایــن داســتان از هدهــد اســتفاده نکــرده اســت؟
هدهــد معمــوالً رمــز حکمــت و دانایــی اســت،
میگوینــد هدهــد ایــن خصوصیــت را دارد کــه
میتوانــد از دور آب را در زیــر خــاک ببینــد .یعنــی
ورای ظواهــر میتوانــد ببینــد .دقــت کــه بکنیــم
متوجــه میشــویم کــه در داســتان قــرآن هــم
هدهــد بــرای حضــرت ســلیمان خبــر مــیآورد.
بــرای یــک پیامبــر خبــر آوردن کار ســادهای
نیســت .پیامبــر علــم غیــب دارد پــس هدهــد
مقامــی دارد در پیشــگاه ایــن پیامبــر .امــا در ایــن
داســتان ســهروردی میخواهــد عندلیــب نمــادی
از نفــس آدمــی در نظــر گرفتــه شــود .نمیخواهــد
آنقــدر حکیــم باشــد .حــدود ســی یــا چهــل ســال
اســت کــه بــه همــت هانــری کربــن و دکتــر نصــر
و  ...تــازه آثــار ســهروردی تصحیــح شــده و مــا
آن را خواندهایــم .در حوزههــا خیلــی ســهروردی
خوانــده نمیشــود .اشــارات و اســفار و ابــن ســینا
در آنجــا خوانــده میشــود .مــا تــازه ایــن مطالــب را
یافتهایــم ایــن تفســیری هــم کــه خدمتتــان عــرض
میکنــم بخشــی از شــاگردی اســتادانی کــه کــردهام
واصــل شــده و بخشــی جمعآوریهــای مختلــف
اســت و لزوم ـ ًا حــرف صددرصــد نهایــی نیســت.
ممکــن اســت بــا نگاهــی دقیقتــر نکاتــی توســط
شــما آشــکار شــود .کتــاب رمــز و داســتانهای
رمــزی دکتــر پــور نامداریــان کتــاب خوبــی اســت.
امــا تخصــص اصلــی ایشــان ادبیــات اســت نــه
فلســفه و عرفــان .پــس کتابــی وجــود نــدارد کــه
مــا بــاز کنیــم و بگوییــم عندلیــب در ایــن متــن
بــه چــه معنــا اســت.بنابراین یکــی از مســائلی
کــه مــا اینجــا حــدس میزنیــم ایــن اســت کــه
چــون عندلیــب در ایــن کمــی نــادان اســت عمــدا ً
بــه جــای هدهــد بــکار رفتهاســت« .چــون پیغــام
ســلمیان(ع) بــه عندلیــب رســید هرگــز از آشــیان به
در نیامــده بــود .بــا یــاران خــود مراجعــت کــرد.
کــه فرمــان ســلیمان بــر ایــن نســق (روش) اســت
و او دروغ نگویــد بــه اجتمــاع ایعــاد کردهاســت
(ایعــاد کــردن ،وعیــد اســت یعنــی بیــم دادن امــا

در اینجــا میتــوان گفــت کــه خبــر دادن) .اگــر او
بیــرون باشــد و مــا درون» دوبــاره بحــث عقالنــی
میکنــد .میگویــد ســلیمان بــه مــن گفتــه کــه ای
نفــس بیــا بــه ســمت مــن ،برگــرد کــه انــاهلل و انــا
الیــه راجعــون .حــاال مــن از شــما میپرســم مــا
کــه مکانمنــد هســتیم و اینجــا زندگــی میکنیــم.
خداونــد هــم کــه در قیــد مــکان نیســت« .فعیــن
مــا تولــو فثــم وجــه اهلل» پــس بایــد بگوییــم خــدا
همــه جــا هســت پــس چطــور میشــود خــدا را
دیــد .اگــر او بیــرون باشــد و مــا درون مالقــات
میســر نشــود و او در آشــیان مــا نگنجــد و هیــچ
طریــق دیگــر نیســت .مــن چطــور بیــرون بــروم
درحالیکــه تــا بــه حــال از آشــیانم بیــرون نیافتــادم.
«یکــی ســالخورده در میــان ایشــان بــود آواز داد کــه
اگــر وعــده یــوم یقــو ُم (روزی کــه خــدا را مالقــات
ـع لَدَ ینــا ُم َ
حضــرون
میکنیــم) راســت باشــد و جمیـ ٌ
(همــه شــما در پیشــگاه مــا حاضــر میشــوید) ا ِ َّن
اِلَینــا اِیاب َ ُهــم» بازگشــت شــما به ســوی ماســت،ایاب
یعنــی برگردانــدن .همانطــور کــه مــا در فارســی
میگوییــم وســایل ایــاب و ذهــاب« .فــی َمق َعــ ِد
ِصــد ٍق ِعنــدَ َملیـ ٍ
ـک ُمقتَـ ِدر» در آن جایــگاه صــدق
نــزد ملیــک قــادر .انــگار ایــن آیــه بــه ســهروردی
ایــده داده کــه مــن در داســتان رمــزی خــود داســتان
ملــک ســلیمان را بیــان کنــم« .درســت آیــد طریــق
کــه چــون ســلیمان در آشــیان مــا نگنجــد مــا نیــز
تــرک آشــیان بگوییــم و بــه نزدیــک او شــویم ،اگــر
نــه مالقــات میســر نگــردد» .پــس اگــر خداونــد
گفتــه کــه مالقــات رخ میدهــد ایــن مــا هســتیم
کــه بایــد ایــن جهــان مــادی را رهــا چــرا کــه قبــول
داریــم خــدا در ایــن جهــان مــاده نگنجــد ولــی مــا
کــه میتوانیــم از مــاده بیــرون رویــم« .جنیــد را
رحمــة اهلل علیــه پرســیدند کــه تصــوف چیســت؟
ایــن بیــت گفــت
ِ
َ
َ
َو غنّانی لی م َن الق ِ
لب
َّیت َکما َغنَّا
َغن ُ
َو ُکنّا َح ُ
یث ما کانوا
و کانوا َح ُ
یث ما ُکنّا
آواز داد از قلب من
همانطــور کــه او بــرای مــن آواز مـیداد مــن زمزمه
را تکــرار کردم»
ما آنطور بودیم که آنها بودند
آنها همانطوری بودند که ما بودیم.
یعنــی نوعــی اتحــاد رخ داد .در داســتانهای

495

496

قدیمــی گفتــه شــده کــه هــر کــس چهــل روز درب
خانـهاش را آب و جــارو بزنــد حضــرت خضــر را
میبینــد .خــوب ایــن خضــر نمــاد کســی اســت
آب حیــات را خــورده و مــا هــم دنبــال آب حیــات
هســتیم .و ایــن خضــر میتوانــد خضــر درون مــا
باشــد .همانطــور کــه ابلیــس بیرونــی را عرفــا بــه
ابلیــس درونــی تفســیر کردهانــد مــا میتوانیــم
یــک خضــر درونــی هــم در نظــر بگیریــم .اینکــه
میگویــد چهــل روز درب خانــه را آب و جــارو
کنــی ،درب خانــه کجاســت؟ قلــب
مؤمــن عــرش الرحمــن اســت .خداونــد
بــه حضــرت داود گفــت :خانــه مــن را
از اغیــار خالــی کــن .آقایــان اینطــور
تفســیر کردهانــد کــه ایــن بتهایــی
کــه بنــی اســرائیل در خانــه خــدا
گذاشــتهاند را ببــر بیــرون و بشــکن و
 . ...امــا معنــی دیگــری کــه میتــوان
برداشــت کــرد ایــن اســت کــه خانــه
خــدا همــان قلــب مؤمــن اســت.
خُ ــب قلبــت را از اغیــار خالــی کــن و
بتهــای دیگــری کــه درآن چیــدهای
بریــز بیــرون و بگــذار خانــه خــدا
باشــد .تــو اگــر قلــب خــودت را چهــل
روز آب و جــارو کنــی آنــگاه خضــر
درونــت را میبینــی .در احادیــث
عیــن
َ
میخوانیــم « َمــن اَخ َل َ
ــص هللَ اَرب َ
ِ
ِ
ِ
نابیــع الحک َمــة مــن
ــرت یَ
ُ
َصباحــا َج َ
ِ
ِ
َقلبِهــی اِلــی لســانه» هرکــس چهــل
روز صبحهــا خــودش را بــرای خــدا
خالــص کنــد چشــمههای حکمــت از
درونــش بــه زبانــش جــاری میشــود.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز طلب کون و مکان بیرون
بود
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
حکمــت همیــن جــا درون انســان اســت .خــودت
را خالــص کــن حکمــت از درون تــو ،از همــان
ظلمتــی کــه گفتیــم آب حیــات آنجــا اســت
میجوشــد .پــس قلبــت کــه عــرش الرحمــن
اســت .خضــر همانجــا درون توســت .عشــق
پیــر تــو اســت نــه ریــش ســفید .عشــق یعنــی

آن حقیقــت ،تــو عاشــق شــو خــودت دنبالــش
مــیروی و آنرا پیــدا میکنــی .مولــوی میگویــد
آسمان درون است پر عشق را بجنبان،
پر عشق چون قوی شدغم نردبان نماند
دنبــال نردبانــی هســتیم کــه شــیخی پیــدا کنیــم،
مریــد کســی شــویم ،کالســی برویــم و  ...کــه
از فلســفه و غیــره چیــزی بفهمیــم .امــا مولــوی
میگویــد عشــق همیــن جاســت .اگــر حقیقــت را
اینطــور کــه عرفــا تعریــف میکننــد نــگاه کنیــم.
چشــمههای حکمــت از قلــب بــه
زبــان جــاری میشــود و جایگاهــش
خــود قلــب اســت.
داســتان چهــارم میگویــد «جــام
جهــان نمایــی کیخســرو را بودهــر چــه
خواســتی در آنجــا مشــاهدت کــردی»
کیخســرو در داســتانهای عرفانــی-
ایرانــی نمــاد یــک انســان وارســته
اســت .چــون واقعیــت تاریخــی را
دیدهانــد و لــذا هنگامــی کــه
میخواهنــد پادشــاهی مقتــدر و
شــخصی مســلط بــه نفــس را نــام
ببرنــد .میگوینــد ســلیمان یــا وقتــی
میخواهنــد پیــام آوری را یــاد کننــد
میگوینــد هدهــد .کیخســرو پســر
ســیاوش بــود و بــه خونخواهــی
ســیاوش رفــت و بــا کشــتن افراســیاب
بــرای همیشــه ایــران را بــه تــوران
پیــروز کــرد .ســپس در اوج پادشــاهی و
قــدرت پشــت پــا بــه قــدرت زد و آنرا
بــه پســرش بخشــید .او جزء انســانهای
زنــده و جاویــدان اســت کــه در
آخرالزمــان بــر میگــردد .دنیــا را رهــا
کــرد و اصــا برایــش مهــم نبــود .پــس
کیخســرو نمــاد انســانی وارســته اســت.
همــه چیــزش در کمــال اســت و تعلقــی
بــه دنیــا نــدارد .اگــر شــنیده باشــید حکمــت
ســهروردی را حکمــت خســروانی میگوینــد.
بــرای ســهروردی کیخســرو خیلــی مهــم اســت .و
در کتابهــای فلســفهاش ،در داســتانهایش
خیلــی بــه کیخســرو میپــردازد بخاطــر همیــن
خصوصیــت وارســتگی کیخســرو اســت .حتــی
ساســانیها خــود را بــه نحــوی جانشــین کیخســرو

میدانســتند و چــون کیخســرو قــرار اســت
برگــردد پــس پادشــاه و حاکــم حقیقــی را کیخســرو
میدانســتند و لقــب پادشــاهان ساســانی کســری
بود .کســری معرب خســرو بود( خسروانوشــیروان،
خســرو یزدگــرد) .خســرو در لغــت یعنــی خــوب
رو خــوشرو« .جــام گیتــی نمایــی کیخســرو را
بــود» .تــا حــاال مــا شــنیدهایم جــام جهــان نمــا
بــرای جمشــید بــود امــا درســتش همیــن اســت
کــه ســهروردی میگویــد .یعنــی بــه غلــط بعــد از
حملــه مغــول جــام بــه جمشــید نســبت
داده شــد .بخاطــر تشــبیه لغــوی ،جــام
جــم ،چــون قشــنگ بــود .ولــی در
خــود شــاهنامه هــم جــام مــال جمشــید
نیســت و مــال کیخســرو اســت.
جمشــید اصــا اشــتباه میکنــد دوبــاره
دعــوی خدایــی میکنــد .یعنــی دوبــار
اشــتباه میکنــد و فــره ایــزدی از او
م ـیرود .ادعــای خدایــی میکنــد و در
نهایــت ضحــاک میآیــد و او را بــه دو
نیــم میکنــد جمشــید همچنیــن نمــاد
پادشــاه خوبــی نیســت .هرچنــد کــه مــا
نــوروز را از جمشــید داریــم .در
داســتانها مناســب نیســت کــه جــام
گیتــی نمــا را بــه جمشــید نســبت
دهیــم .جــام متعلــق به کیخســرو اســت.
«جــام گیتــی نمایــی را کیخســرو را بــود
کــه هرچــه خواســتی در آنجــا مطالعات
کــردی و بــر کائنــات مطلــع میگشــتی
و بــر مغیبــات واقــف میشــد گوینــد
او را غالفــی بــود از ادیم(چــرم) بــه
شــکل مخــروط ســاخته (مخــروط
شــبیه قلــب اســت) نــه بنــد گشــاه بــر
آن جــا نهــاده بــود» .بندگشــاده همــان
نخهایــی بــوده کــه بــه پنجرههــای
قدیمــی موجــود در بــاالی خانــه نصــب
کــرده بودنــد کــه بــا کشــیدن آن پنجــره بــاز
میشــد .ایــن کــه میگویــد ده بنــد گشــاده قــرار
داده بــود .مــا در فلســفه ده حــس ظاهــر و باطــن
داریــم .پنــج حــس ظاهــر المســه ،شــنوایی ،بویایی،
چشــایی و بینایــی .پنــج حــس باطنــی حــس
مشــترک ،قــوه خیــال ،قــوه واهمــه ،قــوه
عاقله(متصرفــه) ،و قــوه حافظــه (ذاکــره) داریــم.

نکتــهای هســت کــه بایــد خیلــی ســریع بگویــم
چــون نمیخواهــم از بحــث داســتان رمــزی دور
شــوم .امــا الزم اســت شــما راجــع بــه ســهروردی
و ایــن نظریــه او بدانیــد .ســهروردی نظریـهای دارد
بــه نــام فرآینــد معکــوس کــه البتــه مــن ایــن نظریه
را بــه ایــن نــام میگویــم و بعــدا دیــدم ایــن
نظریــه از زبــان ابــن ســینا نیــز بیــان شــده .آن
نظریــه ایــن اســت :مــا درختــی را میبینــم .ابتــدا
نــور بــه درخــت رســیده و آن نــور بــه اعصــاب
چشــم و بــا تحریــک عصــب پیــام بــه
مغــز میرســد .تــا اینجــا یــک اتفاقــی
افتــاده کــه جــزو طبیعیــات (فیزیــک)
اســت .نفــس مــن بــا مغــز مــن رابطــه
دارد و بــا دریافــت پیــام توســط مغــز
نفــس تحریــک میشــود و نفــس مــا
آن حقیقــت درخــت را در آنجــا
نمیبینــد ،در عالــم مثــال میبینــد!
یعنــی وقتــی ضمیــر ممهــد شــد ،آن
حقیقــت را در آنجــا مشــاهده میکنــد.
امــا اینکــه چــرا اینجــا نمیبینــد و
در عالــم مثــال میبینــد چنــد جلســه
بحــث فلســفی ســهروردی الزم دارد.
پــس از نظر ســهروردی چنیــن فرآیندی
وجــود دارد و مــا  05درصــد آنرا قبــول
داریــم .امــا ســهروردی میگویــد
گاهــی فرآینــد معکــوس رخ میدهــد.
فرآینــد معکــوس ماننــد ایــن اســت کــه
مثــا یک ســیم کشــیده شــده و جریانی
را حمــل میکنــد حــال اگــر ورودی
ایــن ســیم قطــع شــود ممکــن اســت
گاهــی از جهــت برعکــس بــرق بیــاد و
بــرود .از ایــن جهــت فرآینــد معکــوس
خیلــی بــا علــم روز همخوانــی دارد.
یعنــی نفــس گاهــی مثــا در خــواب
حقیقتــی را در عالــم غیــب میبینــد و
ایــن ســبب میشــود مغــز تحریــک شــود و ســپس
اعصــاب و ســپس چشــم فکــر میکنــد کــه جلــوی
مــا چیــزی اســت .در حالیکــه واقعــا چیــزی
جلــوی مــا نیســت و مــا در خــواب هســتیم .حتــی
گاهــی میگوینــد کســی کــه خــواب میبینــد
مردمــک چشــم او انــگار زیــر چشــم او تــکان
میخــورد .چــون ارتبــاط برقــرار شــده اســت و
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همانطــور کــه مــا در بیــداری بــرای دیــدن اشــیا
مردمــک چشــم را تــکان میدهیــم در هنــگام
خــواب دیــدن نیزایــن اتفــاق میافتــد .فقــط بــه
صــورت معکــوس .فرآینــد معکــوس چــه زمانــی
رخ میدهــد .هنگامــی کــه ســیم قطــع شــده باشــد
یعنــی اطالعــات قطــع شــود .پیامبــر(ص)
میفرمایــد اگــر ارتبــاط بــا تعلقــات دنیایــی قطــع
شــود نظــر در ملکــوت ممکــن میشــود .حــاال تــا
زمانــی کــه شــما مشــغول حــرف زدن خــوردن
آهنــگ گــوش دادن  .غیــره هســتید فرصــت بــه
وقــوع پیوســتن فرآینــد معکــوس ایجــاد نمیشــود.
شــما اگــر قطــع کنیــد در بیــداری هــم میتوانیــد
حالتهایــی مشــابه مکاشــفاتی کــه بــرای عرفــا
رخ میدهــد را درک کنیــد .پــس در خــواب
فرآینــد معکــوس رخ میدهــد .ســهروردی معتقــد
اســت کــه اگــر شــما در کنــار حضــرت مریــم
بودیــد نمیتوانســتید جبرئیــل را ببینیــد .دو
صــورت میتــوان فــرض کــرد ،کســی بــه شــکل
مــاده در آمــد و بــه محضــر حضــرت مریــم راه
یافــت و هــر کــس دیگــری کــه در آنجــا بــود آن
فــرد را میدیــد .گاهــی فرآینــد معکــوس اســت و
کــس دیگــری نمیتوانــد آن حقیقــت را درک
کنــد .مثــا جبرئیــل گاهــی بــه شــکل جــوان
خــوش ســیمایی بــه نــام دهیــه کلبیــه بــه محضــر
پیامبــر (ص) راه مییافــت .ولــی گاهــی شــخص
دیگــری نمیتوانــد حضــور جبرئیــل را احســاس
کنــد .در مــورد حضــرت مریــم نیــز اگــر کســی
آنجــا بــود حضــور جبریئــل را درک نمیکردچــرا
کــه جبرئیــل بــه عالــم عقــول تعلــق دارد .مــی
تــوان اینطــور تصویــر کــرد کــه حضــرت مریــم
در نفــس خود(عالــم عقــول) جبرئیــل را میبینــد.
امــا تمثــل آن در عالــم مــاده رخ دمیدهــد .ممکــن
اســت برخــی ایــن تفســیر را قبــول نکننــد .امــا
شــواهدی از ابــن عربــی و غیــره داریــم کــه مثــا
در مجلســی شــخصی را دیــده کــه دیگــران
نمیدیدنــد .اینهــا را گفتــم کــه بدانیــد بنــد گشــا
اگــر بســته باشــد میتــوان جــام جهــان نمــا را
دیــد ،یــا اگــر بــاز باشــد .پاســخ ایــن اســت ک اگــر
بســته باشــد میتــوان جــام جهــان نمــا را دیــد.
انســان ممکــن اســت بگویــد اینهــا دریچههایــی
از عالــم غیــب اســت کــه هــر وقــت بــاز باشــد
میتوانــد حقیقــت غیبــی را دریافــت کنــد .درک

ایــن مفهــوم کــه بــا بســته بــودن دریچههــا
میتــوان حقیقــت غیبــی را دریافــت کــرد برایــش
دشــوار اســت.فرآیند معکــوس هنگامــی رخ
میدهــد کــه همــه دریچههــا بســته باشــد« .وقتــی
کــه خواســت از مغیبــات چیــزی ببینــد آن غــاف
را در خرطــه انداختــی» 0یعنــی پوشــش آنرا
درمـیآورد «چــون همــه بندهــا گشــوده بــودی بــه
در نیامــدی» .دریچــه هــا بــاز باشــد حقیقــت غیبــی
دریافــت نمیشــود« .و چــون همــه ببســتی در
کارگاه خــراط برآمــدی پــس وقتــی کــه آفتــاب در
اســتوا بــودی او آن جــام را در برابــر میداشــت».
آفتــاب میتوانــد نمــاد حقیقــت باشــد کــه خیلــی
بــرای ســهروردی مهــم اســت و بــه آن «خَ َو َرخــش»
و خورشــید هــم میگویــد .چــون ضــوء ن َ ِّیــر اکبــر
(خورشــید) بــر آن میآمــد دســتور عالــم در آنجــا
ظاهــر میشــد « .و اذا االرض ُمــدَّ ت» هنگامــی کــه
زمیــن کشــیده میشــودَ « .و اَل َقــت مــا فیهــا و
تَخَ َّلــت» و آنچــه در آن اســت بیــرون میریــزد و
خالــی میشــود.تاکنون میگفتنــد ایــن آیــت
مربــوط بــه اتفاقــات روز قیامــت میباشــد کــه
زلزلــه بزرگــی رخ میدهــد و همــه بدنهــا بیــرون
میریــزد و همــه بدنهــا بیــرون میریــزد .خُ ــب
جــای ســوال اســت کــه ایــن بدنهــا کهــدر طــول
زمــان فاســد شــده بودنــد پــس چطــور بیــرون
میریزنــد .شــاید تفســیری اینچنینــی بتــوان
بیــاورد کــه منظــور از زمیــن همــان نفــس اســت .و
منظــور از «و اذا االرض ُمــدَّ ت» کشــیده شــدن
نفــس انســان اســت .و منظــور از « َو اَل َقــت مــا فیهــا
و تَخَ َّلــت» بیــرون ریختــن حقایــق از ضمیــر نفــس
اســت کــه ســپس مطیــع پــروردگارش میشــود« .و
اَذِنَــت ل ِ َربِهــا و ِح َّقــت» و بایــد کــه اینچنیــن
باشــد .حقــش هــم همیــن اســت .در آیــه بعــدی
میگویــد «یــا اَیُّهــا االِنســانُ مــا َغــ َّر َک ب ِ َرب ِ َ
ــک
َ
الکریــم» چــرا بعــد از آیــات قیامــت میگویــد ای
انســان؟ انــگار آیــات قبلــی راجــع بــه خــود انســان
صحبــت میشــده اســت« .یــا اَیُّهــا االنســانُ اِنَّـ َ
ـک
کادح الــی َربِّـ َ
ـک َکدحـ ًا َف ُمالغیــه» ایــن انســال تــو
ٌ
بــه ســوی پــروردگارت َکــدح( تــاش) میکنــی.
پــس حتمــ ًا او را مالقــات میکنــی .اینجــا یــک
بحــث فلســفی دارد ،اهــل ســنت معتقدنــد کــه مــا
در قیامــت خداونــد را بــه چشــم ســر میبینیــم.
تفاســیری وجــود دارد کــه خیــر در قیامــت نیتوانیم

خــدا را باچشــم ســر ببینیــم .یکــی از بحثهایــی
کــه اینجــا وجــود دارد ایــن مطلــب اســت کــه در
آیـهای میفرمایــد « ُوجــو ٌه یَو َمئـ ٍذ ِ
ـره الــی َربِهــا
ناضـ َ
نا ِظــر َه» ناضــره بــه معنــای تیــز بیــن اســت .ناظــره
بــه معنــای دیــدن اســت کــه خــدا را میبینــد و
برخــی گفتهانــد کــه خــدا را نمیبینــد .بلکــه
نعمــت خــدا را میبیننــد .در داســتان حضــرت
موســی آن حضــرت بــه خــدا میگویــد« .اَرِنــی
اُ ُ
نظــر اِلَیــک» پــروردگارا خــودت را بــه مــن نشــان
َ
«قــال لَــن تَرانــی» .گفــت
بــده تــا تــو را ببینــم.
هرگــز مــرا نخواهــی دیــد « َولکــن ا ُ ُ
نظــر الــی
الجبَــل» .ولــی بــه کــوه بنگــرَ « .فــان إسـتَق َّر َمکان َـ ُه
َ
َف َسـ َ
ـوف تَرانــی» .اگــر در جــای خــود ثابــت مانــد
للجبَــلِ
مــرا خواهــی دیــدَ « .ف َل ّمــا ت ََج ّلــی َربُــ ُه َ
َج َع َل ـ ُه َد ُّک و خَ ـ َّر موســی َصعِقــا» .پــس هنگامــی
کــه پــروردگارش جلــوه بــر کــوه کــرد
آنرا همســان زمیــن قــرار داد و موســی
مدهــوش بــه زمیــن افتــاد .چــرا موســی
مدهــوش شــد .مــوج انفجــار او را گرفته
بــود؟ عرفــا گفتهانــد کــه ایــن کــوه
جبــل انیّــت (منیــت) موســی بــود .در
واقــع خــدا بــه ایشــان میگویــد وقتــی
تــو خــودت هســتی(منیت داری) مــن
چگونــه خــودم را بــه تــو نشــان دهــم؟
اگــر فنــا در مــن شــوی میتوانــی مــرا
ببینــی ولــی هنگامــی کــه وجــود تــو
جــدای از مــن اســت (خــودت هســتی)
چطــور میخواهــی مــرا ببینــی .هــر گاه ایــن
منیــت از بیــن رفــتَ .فسـ َ
ـوف تَرانــی .هنگامــی کــه
کــوه متالشــی شــد منیــت موســی افتــاد .خــدا را
خواهــی دیــد« .ال تَخفــی م ِ ُ
نکــم خافیَــة» وقتــی
انســان علــم غیــب پیــدا کنــد دیگــر هیــچ چیــز بــر
فــس مــا
او مخفــی باقــی نمیمانــدَ « .عل ِ َمــت ن َ ٌ
ــرت» .هــر کــس آنچــه کــه از قبــل
َقدَّ َمــت و ا َ َّخ َ
فرســتاده و از بعــد خواهــد فرســتاد را میتوانــد
ببینــد .امــا میتــوان اینطــور تفســیر کــرد کــه
وقتــی انســان علــم غیــب پیــدا میکنــد میتوانــد
از گذشــته و آینــدهاش بــا خــب شــود .بــه نظــر
مــن کل فلســفه ســهروردی را خالصــه کنیــد
همین دو بیت است.
در جستن جام جم ،جهان پیمودم
روزی ننشستم و شبی نغنودم (شبی نخوابیدم)

زواستاد چو وصف جام جم بشنودم
خود جام جهان نمای جم من بودم
یعنــی اشــتباه میکنیــم کــه بــه دنبــال جــام جهــان
نمــا هســتیم .جــام جــم نمــادی اســت کــه گویــای
درون خــود انســان اســت .در مســیحیت نیــز انــگار
پیالــه حضــرت مســیح برایشــان مهــم اســت و
میگوینــد گــم شــده اســت .همچنیــن در جــای
دیگــر؛
از جام جهان نما مییاد کنند (یاد میکنند)
آن جامِ دفین کهنه پشمینه ماست
(آن جــام دفــن شــده در درون کهنــه پشــمینه
ماســت.
مصــرع دوم را اینطــور نیــز میتــوان خوانــد؛آن
جــامِ دفیــن ،کهنــه پشــمینه ماســت« .جنیــد راســت
ایــن بیــتَ :طــوارِ ُق اَنــوارٍ (طــوارق یعنــی در شــب
َلــوح (میدرخشــد)اذا بَــدَ ت
در زدن) ت
ُ
ــر
(هنگامــی کــه ظاهــر میشــود) و تُظهِ ُ
کِتمانــا (امــور مخفــی را آشــکار میکنــد)
ــر َعــن َجمعی(خبــر میدهنــد از
و تُخب ِ ُ
چیزهــای مجهــول)» ایــن بیــت را آورده
چــون مربــوط بــه جــام جــم اســت و
جــام جــم همــه چیــز را بــر شــما آشــکار
میکنــد« .کســی را بــه یکــی از ملــوک
جــن موانســت افتــاد او را گفــت تــو را
کــی بینــم؟ گفــت اگــر خواهــی کــه تــو را
فرصــت التفــاء مــا باشــد قــدری از کنــدر
بــر آتــش نِــه و در خانــه هــر چــه آهــن پــاره
اســت و از اجســاد ســبعه  ،هــر چــه ســریر و صــدا
دارد بینــداز »اگــر اصطــاح کیمیایــی اجســاد ســبعه
را در نظــر بگیریــم هفــت عنصــر فلــزی طــا،
نقــره ،آهــن ،مــس ،ســرب ،روی و خاک را اجســاد
ســبعه میگفتنــد ارواح ســبعه نیــز قائــل بودنــد
کــه اجســاد و ارواح عناصــر را تشــکیل میدادنــد.
آیــا میتــوان گفــت کــه اجســاد ســبعه نمــادی
از مــاده اســت؟ و جــن نمــادی از موجــود غیــر
مــادی اســت؟ و میگویــد اگــر میخواهــی مــرا
ببینــی بایــد از عالــم مــاده بیــرون بیایــی َ « .و ال ُّرجـ َز
اهجــر(از پلیدیهــا بپرهیــز) » و بــه ســکونت
َف ُ
و رفــق هــر چــه بانــگ دارد دور کــن« .فاص َفــح
َعن ُهــم و ُقــل َســا ُم» از آنهــا در گــذر و بگــو
ســام .در عربــی وقتــی خداحافظــی هــم میکننــد
میگوینــد ســام مثــل بــدرود .یعنــی پشــت پــا
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بــزن بــه همــه اینهــا« .پــس بــه دریچــه بیــرون
نگــر پــس از آنکــه در دایــره نشســته باشــی .چــون
کنــدر ســوخته شــود مــرا بینــی» .چــرا کنــدر را
گفتــه؟ چــون در خــط مقــدم تحلیــل داســتانهای
ســهروردی هســتیم تــا بــه حــال کســی نگفتــه کــه
چــرا کنــد ر را آورده .امــا یکــی
از دانشجویــان گفــت چــون
کنــدر باعــث تقویــت حافظــه
میشــود .شــاید بخاطــر ارتبــاط
همیــن مــاده بــا عقــل آنرا
نــام بــرده اســت«.لِغَی ِر ِهم ال َمثــل
الســو» آیــه «للذیــن ال یومنــون
باالخــره مســل الســوء و هلل
المثـ ُ
ـل االعلــی »میگویــد بــرای
غیــر مــن مثــل ســو اســت اگــر
آنهــا را رهــا کنــی میرســی
بــه مــن« .جنیــد را پرســید
نــد تصــوف چیســت؟ گفــت
ٍ
ُ
ُهــم ا َ ُ
یدخــل فیــ ِه
بیــت ال
هــل
غیرهــم» آدم یــاد حدیــث کســاء
ُ
میافتــد کــه پیامبــر و اهــل بیــت ایشــان در زیــر
کســاء جمــع شــدند و گفتنــد فقــط اینهــا اهــل
بیــت مــن هســتند کــس دیگــری نمیتوانــد وارد
کســا شــود .در شــیعه بــودن ســهروردی (اینکــه
شــیعه دوازده امامــی باشــد) مــورد بحــث اســت.
وگرنــه شــواهدی بــر اســماعیلیه بــودن او وجــود
دارد و حتــی در مــورد کشــته شــدن او در آن
زمــان فاطمیــون حکومــت اســماعیلی داشــتند.
صالحالدیــن ایوبــی سرلشــکر آنهــا بــود .بــر
علیــه اســماعیلیه شــورید و آنهــا را ازبیــن بــرد
و بعــد باصلیبیــون میجنگیــد .ســهروردی بــه
حلــب رفــت و بنــا بــر دالیــل سیاســی مجبــور شــد
ســهروردی را بکشــد .خواجــه ابوســعید خــراز(ره)
میگویــد «و قامــت صفاتــی للملیــک بعصرهــا
بتمامــه» .برخواســت صفــات مــن بــرای آن ملــک.
ـت مــن حســی» .بــه
«و غابــت صفاتــی حیــن غبـ ُ
هنگامــی کــه مــن از حــس خــارج شــدم .صفاتــم
غایــب شــد از مــن« .و غــاب الــذی مــن اجلهــی
کان غیبــت» حتــی چیــزی کــه بخاطــر آن چــون
صفــات ظاهــری دنیایــی مــن بــود غیبــت مــن بــود
هــم از بیــن رفــت .یــک درجــه فنایــش قویتــر
شــده اســت« .فــزاک فنایــی ففهمــوا یــا بنــی

الجنــس» .ای کســانی کــه همجنــس مــن هســتید
بفهمیــد مــن چــه میگویــم .حتــی آن چیــزی کــه
بخاطــر آن فنــای فــی اهلل شــده بــود هــم از بیــن
رفــت .ببینیــد فنــای فــی اهلل از نظــر عقلــی یــک
مقــدار عجیــب و اندکــی تأمــل برانگیــز اســت.
معمــوال ورود افــراد بــه حــوزه
عرفــان بــا انگیــزه رســیدن بــه
مرتبــه فنــای فــی اهلل اســت .امــا
فنــای فــی اهلل یعنــی اینکــه دیگــر
«مــن» نباشــم ،همــه او شــود.
ایــن گذشــتن از مــن خیلــی
ســخت اســت .قــرار اســت
بــروی در دریــای ذات الهــی
غــرق شــودی و انرژیهــای
مثبــت عالــم تبدیــل شــوی .دو
مکتــب عرفانــی وجــود دارد.
یکــی مکتــب خراســان و دیگــری
مکتــب بغــداد .اگــر بــه صــورت
دیگــر بیــان کنیــم ،یکــی عرفــان
ابــن عربــی و دیگــری حــاج.
تمثیلهــای بــکار رفتــه درایــن دو مکتــب عرفانــی
اندکــی متفــاوت اســت .مثــ ً
ا تمثیــل قطــره و
دریــا متعلــق بــه ابــن عربــی اســت .چــرا کــه
ایشــان بــه وحــدت وجــودی اعتقــاد دارد .در ایــن
تمثیــل قطــره مــیرود و بــه دریــا میرســد .امــا
حــاج کــه معتقــد بــه وحــدت شــهودی اســت ،از
تمثیــل پروانــه و شــمع اســتفاده میکنــد .پروانــه
میســوزد و دیگــر پروانــهای نیســت امــا قطــره
در آب هســت و فقــط محــو شدهاســت پــس
تمایزهــای ظریفــی بیــن ایــن دو مکتــب وجــود
ـح
دارد .در جــواب ایــن بیــت یکــی میگویــد؛ اَتیـ ُ
(تیــح بــه معنــای ســرگردانی اســت) .شــنیدهاید
کــه میگوینــد بنــی اســرائیل بعــد از اینکــه از
مصــر آمــد در تیــح ســرگردان شــد .خــود تیــح در
تیــحَ ،فــا
عربــی بــه معنــی ســرگردانی اســت« .ا َ ٌ
التیــح َمــن انــا؟» .ســرگردانی ،از ایــن
اَدری مــن
ِ
ســرگردانی پــس نمیدانــم چــه کســی هســتم«.
ٌ
ــی» .جــدای از آنچــه
قــول
ِســوا مــا یَ
ُ
النــاس ف ِ َّ
مــردم دربــاره مــن میگوینــد« .و فــی ِجنســی»
در مــورد جنــس مــن (انســان) یکــی از بــزرگان
میگویــد« :ا َ َ
ــع َعــنِ العالئِــق» از عالئــق جــدا
قط ُ
شــودَ « .و َجــ َّرد مــن العوایــق» جمــع عایقهــا ،از

«حتــی تَش ـ َهدَ َر َب الخالئِــق».
مانعهــا مجــرد شــدَ .
تــا پــروردگار مخلوقــات را مشــاهده کنــد .گفــت
چنــان کردیــم و شــرایط تمــام بــه جــای آوردیــم،
ـر َق ِ
ُ
االرض بنــورِ َربِّهــا» زمیــن وجــود نورانــی
ت
«اَشـ َ
شــود« .و ُق ِ
الحـ ِّ
ـق» بــه حــق بیــن آنهــا
ـی بَینَ ُهــم ب ِ َ
ضـ َ
قضــاوت میشــود .آیــا ایــن
شــر َق ِ
ت االرض ،فقــط مربــوط
اَ َ
بــه قیامــت اســت؟ چــرا خداونــد
عالــم مــا را نورانــی نمیکنــد؟
مگــر نــور خــدا نمیتوانــد بــه
ـر َق ِ
ت
ایــن عالــم مــاده بیایــد؟ اَشـ َ
ُ
االرض بنــورِ َربِّهــا همیشــه
هســت ،مــن و شــما هســتیم کــه
در ظلمــت فــرو رفتهایــم .مــا
بایــد کاری کنیــم تــا وجودمــان
شــر َق ِ
ُ
االرض
ت
همیــن االن ،ا َ َ
بنــورِ َربِّهــا را درک کنیــم.
مــات َف َقــد
میگوینــد « َف َمــن
َ
قا َمــت قیا َمتــ ُه» هــر کــس کــه
بمیــرد قیامتــش رخ میدهــد .از طرفــی دیگــر
ِ
گفتهانــد «لَــن یَدخُ َ
الســماوات َمــن
کــوت
ــل ال َم َل
ُ
لَــم یَ ُمــت َم َرتَیــن» کســی کــه دوبــار نمــرده باشــد
وارد ملکــوت آســمانها نمیشــود .منظــورش
ایــن اســت کــه همیــن االن بمیــر .در همیــن
دنیــا هــم کــه بمیــری قیامتــت برپــا میشــود .آن
وقــت ایــن آیــات هــم برایــت تفســیر میشــود.
چــرا منتظــر هســتی یــک زمانــی واقعـ ًا بمیــری تــا
قیامــت کبــری برپــا شــود و بهطــور فیزیکــی ایــن
آیــات برایــت تفســیر شــود؟ بــه صــورت عرفانــی
اگــر در همیــن دنیــا بمیــری ملکــوت آســمانها را
هــم میبینــی .در میــان مکاتــب کالمــی ،باطنیــه
اســماعیلیه بیــش از همــه آیــات قــرآن را تفســیر
عرفانــی کردهانــد و گاهــی شــاید بتــوان گفــت کــه
افــراط کردهانــد بــهطوریکــه ظاهــر آیــات قــرآن
را منکــر میشــوند .حســن علــی ذکــره الســام
در قلعــه المــوت دعــوت قیامــت میکنــد .اعــام
میکنــد کــه دیگــر ظواهــر برداشــته شــده و تمــام
آیــات قــرآن را تفســیر باطنــی میکنــد .اســماعیلیه
مثــ ً
ا میگوینــد آب کــه در قــرآ« آمــده یعنــی
امــام ،خُ ــب ایــن را مــا هــم در حدیثــی از امــام
ــز ُل
صــادق(ع) میخوانیــم کــه در تفســیر آیه«یُنَ ِّ
ـب
ـم مِـ َ
ـم ب ِـ ِه َو یُ ْذ ِهـ َ
ـن َّ
الســماءِ مــا ًء لِیُ َط ِّه َر ُکـ ْ
َع َلیْ ُکـ ْ

ــم رِ ْجــ َز َّ
الشــیْطا ِن» آن آبــى کــه از آســمان
َعنْ ُک ْ
برایتــان فرســتاده ،تــا شــما را بــا آن پــاک کنــد .و
پلیــدى شــیطان را از شــما دور ســازد ،چــه بارانــی
اســت؟ میفرماینــد در ایــن آیــه آب نمــاد امــام
اســت .پــس شــیعه تفســیر باطنــی قــرآن را قبــول
دارد .فقــط اختالفــی کــه در مورد
تفســیر باطنــی بــا عرفــا دارنــد
بــر ســر ایــن اســت کــه تفســیر
باطنــی کــه امــام معصــوم گفتــه
باشــد را شــیعه قبــول دارد .گفتیم
اســماعیلیه نیــز آب در قــرآن را
بــه امــام تفســیر میکننــد امــا
بعــد افــراط کــرده و میگوینــد
تیمــم یعنــی بــدل امــام .آن وقــت
آیــات مربــوط بــه وضــو و نمــاز
و غیــره را کنــار گذاشــتهاند و
اصــ ً
ا نمــاز ندارنــد فقــط دور
هــم جمــعمیشــوند و مراســم
خاصــی بــه جــای میآورنــد.
امــام آنهــا بــه نــام آقــا خــان بــوده کــه زنــده
اســت و میتوانیــد راجــع بــه او تحقیــق کنیــد.
منظــورم از بیــان ایــن مطالــب ایــن بــود کــه
بگویــم یــک طیــف گســتردهای داریــم ،کــه انتهــای
آن باطنیــه اســت کــه هــر طــور بخواهنــد تفســیر
باطنــی میکننــد .ســر دیگــر آن ظاهریــون هســتند
کــه یکــی از بــزرگان ظاهریــون میگویــد غیــر از
دو چیــز در مــورد خداونــد هــر چــه را بخواهیــد
مــن بــرای شــما ثابــت میکنــم کــه دارد .دســت
دارد«یَــدُ اهلل ِ َفـ َ
کشـ ُ
ـوق اَیدیهِــم» ،پــا دارد «یَــو َم یُ َ
ـف
َعــن ســا ٍق» و مینشــیند «یَــو َم یَســتَوی علــی
ال َعــرش»
یعنــی کال آیــات قــرآن را معنــای ظاهــری میکننــد.
مــا قبــول داریــم کــه اعتقــادی بیــن باطنیــه و ظاهریــه
َ َ َ
َ ُ
یدیهــم»،
ا
ـوق
ـ
ف
ـه
ـ
الل
ـد
صحیــح اســت .مثــا در مــورد «یـ
ِ
ِ
میدانیــم خــدا دســت نــدارد و منظــورش ایــن اســت کــه
قــدرت خــدا فــوق همــه قدرتهــا اســت .امــا اینکــه
چــرا تمــام آیــات قــرآن را تفســیر باطنــی یــا ظاهــری
نمیکنیــم جــای بحــث دارد .تعییــن حــد و مــرز اینکــه
تــا کجــا آیــات را میتوانیــم تفســیر کنیــم ،در حکمــت و
ـی َب َین ُهــم ب َ
هنــر دینــی انجــام میشــود« .و ُقضـ َ
الحـ ِّـق»«
ِ
ِ
َ َ َ ُ ّ َ َّ َ َ
َ
ٌ َ
ـام علــی ِتلــک
«سـ
العال ِمیــن».
و قیــل الحمــد ِللـ ِـه رب
ِ
َّ
َ
َ
الم َع ِاهد»ســام بــر آن مکانهــای عهــد و پیمان« ِانهــا
َ َُ
شــریعة ِو ِردی»آنهــا کــوره راههــای ذکر هســتند؛ شــریعت
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راههایــی هســتند مثــل راههایــی کــه در اثــر حرکــت رود
َ
ایجــاد شــدهاند«.او محــل ِشــمالی»یا محــل وزش بــاد
شــمال هســتند؛ بــاد شــمال در عربــی ماننــد همــان بــاد
صبــای ماســت! همانطــور کــه بــاد صبــا همیشــه خبــر
از معشــوق و عالــم غیــب مــیآورد ،در عربــی نیــز بــاد
شــمال ایــن کار را انجــام میدهــد .یــک شــباهت دیگــر
ایــن کــه گفتهانــد بــاد صبــا از شــمال شــرقی مــیوزد.
داســتانهای ششــم و هفتــم از نظــر محتــوا و
تصویرپــردازی بینظیرتریــن داســتانهای ایــن مجموعــه
هســتند .خاصیــت جالــب ایــن داســتانها ایــن اســت
کــه دارای قابلیــت بیــان بــرای افــراد ســطح پایینتــر و
حتــی بــا سادهســازی قابــل بیــان ب ـرای کــودکان هســتند.
«وقتــی خفاشــی چنــد را بــا حربــا خصومــت افتــاد»
حربــا همــان آفتابپرســت اســت .خفــاش در غــار
زندگــی میکنــد و از آفتــاب بــدش میآیــد ،امــا حربــا
ُ َ َ
کاوحــت بیــن ایشــان ســخت
عاشــق آفتــاب اســت« .م
ُ َ َ
کاوحــت یعنــی جنــگ و جــدال « .و مشــاجره از
افتــاد» م
حــد بــه در رفــت .خفافیــش اتفــاق کردنــد کــه کــه چــون
َ
غ َســق شــب در مقعــر فلــک مســتطیل شــود»خفافیش
َ
جمــع خفــاش اســت .غ َســق یعنــی ظلمــت شــب؛
َ
مــن َش ِّ
ــق ِاذا َوقــب .مقعــر یعنــی فرورفتگــی،
غاس
ر
ِ
ِ
ٍ
مســتطیل شــود یعنــی پخــش شــود« .و رئیــس ســتارگان
در حضیــرهی افــول هــوا خیمــه زنــد» رئیــس ســتارگان،
خورشــید اســت .حضیــره یعنــی چهاردیــواری« .ایشــان
جمــع شــوند و قصــد حربــا کننــد و بــر ســبیل ح ـراب،
حربــا را اســیر کننــد تــا بــه مــراد دل سیاســتی بــر وی
براننــد و بــر حســب مشــیت انتقامــی بکشــند .چــون
وقــت فرصــت بــه آخــر رســید ،بــه در آمدنــد و حربــای
مســکین را بــه تعــاون و تعاضــد یکدیگــر در کاشــانه
ادبــار خــود کشــیدند و آن شــب محبــوس بداشــتند.
بامــداد بگفتنــد ایــن حربــا را طریــق تأدیــب چیســت؟
همــه اتفــاق کردنــد بــر قتــل او .پــس تدبیــر کردنــد بــا
یکدیگــر بــر کیفیــت قتــل .رأیشــان بــر آن قـرار گرفــت که
هیــچ تعذیــب بدتــر از مشــاهدت آفتــاب نیســت و البتــه
هیــچ عذابــی بدتــر از مشــاهدت خورشــید ندانســتند
و قیــاس بــر حــال خویــش کردنــد و او را بــر مطالعــت
آفتــاب تهدیــد میکردند»هــر چنــد لحظــه یکبــار او
را در ســلول میآوردنــد و تهدیــد میکردنــد کــه تــو
را جلــوی آفتــاب میاندازیــم!«و حربــا از خــدا خــود
ایــن میخواســت .مســکین حربــا در خــود آرزوی ایــن
نــوع قتــل میکرد».ناگهــان ســهروردی مــیرود ســراغ
داســتان حســین منصــور« حســین منصــور میگویــد:
ُ ُُ
َ
َّ
َ
َ
یاتــی ِفــی
یاتــی و ح ِ
َاقتل ِونــی ی َــا ِســقاتیِ ،ا َن ِفــی قتلــی ح ِ
یاتــی .چــون آفتــاب برآمــد ،او را
ماتــی ِفــی ح ِ
ماتــی و م ِ
م ِ
از خانــه نحوســت خــود بــه در انداختنــد تــا بــه شــعاع

َ َ
ـود«.و ل
آفتــاب معَّــذب شــود و آن تعذیــب احیــای او بـ
ّ
َ ُ ُ
حسـ َـب َّ
َت َ
اللــه َامواتـ ًـا َبــل َاحیـ ٌ
ـاء
ـن ق ِتلــوا ِفــی َسـ َـبیل
ذیـ
ال
ن
ِ
َ
َ
َ َ ِّ ُ ِ َ ُ
َ َ ِ ُ ُ ّ ُ
ضله»
ِعنــد ربهــم یرزقــون .ف ِرحیــن ِبمــا اتاهــم اللــه ِمــن ف ِ
اگــر خفافیــش بدانســتندی در حــق حربــا بــدان تعذیــب
چــه احســانی کردهانــد و چــه نقصــان اســت در ایشــان
بــه فــوات لــذات او»بــه فــوت شــدن لذتهایــی کـ َـه او
گوید«لــو
ـلیمان دارانــی
میبــرد «از غصــه
بمردن ُــدی .سـ َ َّ
ََ ُ
َ ُ َ َ َ َ
َ
َ
َ
ع ِل ُمــوا الغ ِافلــون مــا فاتهــم ِمــن لــذة الع ِار ِفیــن ،لماتــوا
ََ ً
کمــدا »»اگــر غافــان بداننــد کــه چــه لذاتــی از آن چــه
عارفــان میبرنــد از ایشــان فــوت میشــود ،هــر آینــه از
ناراحتــی زیــاد میمردنــد .میبینیــم کــه ایــن داســتان
حتــی بــه درد داســتانهای امــروزی و بحثهــای سیاســی
مــا میخــورد .جالــب اس َــت کــه چط َّــور ســهروردی از
َ ُ ُ
َ َ َ َ َّ
ــن ق ِتلــوا ِفــی
ذی
داســتان بــه
شــهادت «و ل تحســبن ال ِ
ّ َ
ً
ــه امواتــا» و داســتان منصــور میرســد.
َس َــب
یل الل ِ
ِ
گفت کان یار کزو گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد
وقتــی مــردم (خفافیــش زمــان) نمیتوانســتند حقیقــت
آن اســراری کــه او میگویــد را درک کننــد خــب او را
بــه دار میکشــند و بــا خــود میگوینــد او را مجــازات
خوبــی کردیــم در حالــی کــه نمیداننــد کشــتن منصــور،
آرزوی او بــود .مــا قیــاس نفــس خــود میکنیــم و
گمــان میکنیــم آنچــه بــرای مــا مهــم اســت را اگــر از
آن شــخص بگیریــم عجــب مجــازات خوبــی کردهایــم
اینکــه مثــا میگوینــد حقوقــش را قطــع میکنیــم ،از
ریاســت موسســه بــر کنــارش میکنیــم و ...در حالــی
ایــن موضــوع ب ـرای آن شــخص اهمیــت نــدارد و حتــی
از ایــن ســلب شــدن ریاســت خوشــحال هــم میشــود.
داســتان دوم نیــز شــبیه همــان داســتان قبلــی اســت و
خیلــی جالــب تــر اســت« :وقتــی هدهــد در میــان بومــان
افتــاد ،بــر ســبیل رهگــذر بــه نشــیمن ایشــان نــزول کــرد»
هدهــد نمــاد تیزبینــی و داشــتن عقــل و درایــت اســت،
پرنــدهای اســت کــه از غیــب خبــر م ـیآورد .بــوم همــان
جغــد اســت ،جغــد در روز چیــزی نمیتوانــد ببینــد
َّ
ولــی هدهــد میتوانــد« .و هدهــد بــه غایــت ِحــدت
بصــر معــروف اســت و بومــان روز کــور باشــند؛ چنــان
کــه قصــه ایشــان نــزد اهــل عــرف معــروف اســت .آن
شــب هدهــد در آشــیان بــا ایشــان بســاخت و ایشــان
هــر گونــه احــوال از وی اســتغفار میکردنــد» فــرض
کنیــم عارفــی مثــا حســین بــن منصــور ،پیامبــر (ص)
پیــش مــا آمــده و صحبــت میکنــد و مــا از ایشــان
ســؤال میپرســیم « بامــداد هدهــد رخــت بربســت و
عــزم رحیــل کــرد .بومــان گفتنــد :مســکین! ایــن چــه
بدعــت اســت کــه تــو آوردهای؟بــه روز کســی حرکــت
کنــد؟ هدهــد گفــت :عجــب قصــهای اســت! همــهی

حــرکات بــه روز واقــع شــود .بومــان گفتنــد مگــر
دیوانــهای؟ در روز ظلمانــی کــه آفتــاب بــر ظلمــت
برآیــد ،کســی چیــزی چــون بینــد؟ »جالــب اســت کــه
میگوینــد وقتــی آفتــاب در میآیــد همــه جــا تاریــک
میشــود! و اســتدالل عقالنــی هــم م ـیآورد ،میگویــد:
چشــم بــاز کــن .االن کســی چیــزی میبینــد؟ برهــان
محســوس مــیآورد ،بــا خــودش قیــاس میکنــد .اگــر
تــو نمیبینــی دلیــل نمیشــود کــس دیگــری (عــارف)
نتوانــد نبینــد .پــس عــارف مجبــور اســت حقیقــت غیبــی
را از پشــت پــردهای بــه صــورت رمــزی بیــان کنــد؛ وگرنــه
بایــد یــک ســاعت بـرای شــما صحبــت کنــد کــه ممکــن
اســت حقیقتــی باشــد کــه مــا نمیبینیــم امــا ممکــن
اســت کســانی باشــند کــه بتواننــد آن حقیقــت را درک
کننــد .پــس هنگامــی کــه عــارف حقیقــت غیبــی را بــه
صــورت رمــزی بیــان میکنــد هــم بــه دل مینشــیند و
ً
بعــدا بیشــتر توضیــح میدهیــم کــه داســتان رمــزی چــه
کمکــی بــه فهــم متــون مختلــف میکنــد« .گفــت  :بــه
عکــس افتــاده اســت شــما را .همـهی انــوار ایــن جهــان
طفیــل نــور خورشــید اســت و همـهی روشــنان اکتســاب
نــور و اقتبــاس ضــوء خــود از او کردهانــد .و عیــن
الشــمس از آن گوینــد کــه او را ینبــوع نــور اســت» عیــن
الشــمس یعنــی چشــمه خورشــید و ینبــوع نیــز بــه معنــای
چشــمه میباشد«.ایشــان او را ال ـزام کردنــد کــه چ ـرا بــه
روز کســی هیــچ نبینــد؟» برهــان عقالنــی حســی برایــش
آوردنــد .کــه مــا االن برایــت دادگاه تشــکیل میدهیــم
و شــاهد میآوریــم کــه آیــا کســی چیــزی میبینــد یــا
نــه؟ «گفــت همــه را در طریــق قیــاس بــه ذات خــود
الحــاق مکنیــد کــه همــه کــس بــه روز بینــد و اینــک مــن
میبینــم .در عالــم شــهودم ،در عیانــم ،حجــب مرتفــع
گشــته اســت .ســطوح مشــارق را بــی اعتبــار رأیــی بــر
ســبیل کشــف ادراک میکنــم .بومــان تــا ایــن حدیــث
بشــنیدند حالــی فریــاد برآوردنــد و حشــری کردنــد
و یکدیگــر را گفتنــد کــه ایــن مــرغ در روز کــه َم ّ
ظنــه
عماســتَ ،دم بینایــی میزنــدَ ».م ّ
ظنــه عمــا یعنــی گمــان
کــوری« .حالــی بــه منقــار مخلــط (پنجــه) دســت بــه
چشــم هدهــد فــرو میداشــتند و دشــنام میدادنــد،
میگفتنــد " :ای روز بیــن" زی ـرا کــه روز کــوری در میــان
ایشــان هنــر بــود و گفتنــد :کــه اگــر بازنگــردی بیــم قتــل
اســت ».فحشــی میدادنــد کــه عیــن خوبــی اســت امــا
نــزد خفاشهــا فحــش محســوب میشــد« .هدهــد
اندیشــه کــرد کــه اگــر خــود را کــور نگردانــم مـرا هــاک
کننــد ،زی ـرا کــه بیشــتر زخــم بــر چشــم میزننــد و قتــل
َ ِّ
و عمــا بــه یکبارگــی واقــع شــود .الهــام " کل ُمــوا َّالنــاس
َ ُُ
ـدر عق ِول ِهــم" بــه او رســید»با هــر کــس بــه انــدازه
علــی قـ ِ
خــودش ســخن بگــو ،یکــی از نــکات داســتان رمــزی

همیــن اســت کــه هــر کســی نبایــد حقیقــت را بشــنود.
«حالــی چشــم بــر هــم نهــاد و گفــت :اینــک مــن نیــز
بــه درجــه شــما رســیدم و کــور گشــتم .چــون حــال بــر
ایــن نمــط دیدنــد از ضــرب و ایــام (اذیــت) ممتنــع
گشــتند .هدهــد بدانســت در میــان بومــان قصــه افشــای
ســر ربوبیــت کفــر اســت»
گفت کان یار کز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد
اســرار را نبایــد هویــدا میکــرد ،شــاید بــرای همیــن
َ َ
اســت کــه رمــزی مینویســند « .و افشــای سـ ّـر قــدر،
معصیــت و اعــان ســر ،کفــر ُم َت َّوراســت ».کفــر ُم َتـ َّـور
یعنــی کفــر تــو در تــو ،بیــان کــردن ایــن کــه ایــن ســر
اســت خــودش کفــر در کفــر اســت « .تــا وقــت رحلــت
بــه هـزار محنــت کــوری مــزور میکــرد» ریــای کــوری
میکــرد « .و میگفــت :بارهــا گفتــهام کــه فــاش کنــم
هــر چــه انــدر زبــان اسـرار اســت ،لیکــن از بیــم تیــغ و
بیــم قفــا بــر زبانــم هـزار مســمار اســت .تنفس ســعدایی
(عمیــق) میکــرد و میگفــتِ :ا َّن فــی بیــن َج َنب َّ
ــی
ِ
َ
ً
ً
ـوی م َــن یــک علــم
ل ِعلمــا َج ّمــا» همانــا در بیــن دو پهلـ
َ َ ُ َ َُ
جمــع شــدهای وجــود دارد« .لــو ابــذل لقتــل» اگــر
بتوانــم آن را بــذل کنــم ،کشــته میَشــوم .در َنســخههای
َ َ
َ ُ
دیگــر ایــن چنیــن آمــده اســت« :لــو ا ِجــد لـ ُـه ح َملــة»
اگــر بتوانــم ب ـرای آن حمــل کننــدهای پیــدا کنــم .نکتــه
جالبــی در ایــن جــا وجــود دارد .در نهــج البالغــه آمــده
اســت؛ کــه کمیــل میگویــد :حضــرت علی (ع) دســت
ــس َت َن َّف َ
َ َ َّ َ
ــس
مــرا گرفــت و بــه بیــرون
بــرد " و ً تنَف ّ ً َ َ َُ
شــهر َّ َ
َ َ َ َ َّ
َ
َ
السـ َـعدا و قــال ِان ِفــی َبیــن جنبــی ل ِعلمــا جمــا ،لــو ابذل
ََ
ِ
ً
ل ُقتــل" یعنــی دقیقــا همیــن عبــارات و بــه همیــن صورت
َدر نهــج البالغــه آمــده اســت .در ادامــه میگویــد« :
ُ
َُ َ
الغطــاء ال َمـ َّـزدت َیقینــا» اگــر پردههــا کنــار
لــو کشــف ِ
بــرود بــر یقیــن مــن افــزوده نمیشــود ،مــا ایــن را هــم
منســوب بــه حضــرت علــی (ع) میدانیــم؛ یعنــی
همیــن االن پردههــا بــرای ایشــان کنــار زده شــد ه َّ و
َ
همــه چیــز را َّاز حقایــق غیبــی دیدهانــد« .و آیــه «ال
َ ُ ُ ّ
ُ
َّ َ
ُ َ َ
وات َو
ی َســجدوا ِللـ ِـه الـ ِـذی یخـ ِـرج الخــبء ِفــی الســم ِ
االرض»»چــرا ســجده نمیکنیــد بــرای خدایــی کــه
امــور مخفــی در َّآســمانها و زمیــن را خــارج م َّیکنــد؟
ُ ُ
ََ َ
َ َ
َ َ
ـیء ِال ِعندنــا خز ِائ ُنـ ُـه َو َمــا ن َنـ ِّـزل ِال ِبقــد ٍر
«و ِان مــن ِشـ ٍ
َمعلــوم» هــر چــه بخواهیــد خزائــن آن نــزد ماســت ،مــا
بــه مقــدار معلــوم آن را نــازل میکنیــم .بــه انــدازه عقــل
بشــر بیــان شــده اســت .ایــن داســتان خیلــی جالــب
اســت و حتــی میتــوان بــرای کــودکان تعریــف کــرد.
فــرق ایــن داســتان بــا داســتان قبلــی ایــن اســت کــه در
داســتان قبلــی ایــن اســت کــه در داســتان قبلــی حربــا
کشــته شــد و ســر بر دار رفــت امــا در این داســتان هدهد
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ســریع چشــمش را بســت و گفــت مــن بــه مقــام شــما
رســیدهام و کار بــه اعــدام نکشــید .وقــت رو بــه پایــان
اســت ،یــک داســتان را خودتــان بخوانیــد .داســتان
بعــدی را بــا هــم میخوانیــم .ایــن داســتان درمــورد
پادشــاهی اســت کــه طاووســی را بــه باغــی میبــرد.
طــاووس میتوانــد نمــاد انســان باشــد کــه بــه ایــن
دنیــا آمــده اســت " مــرغ بــاغ ملکوتــم چنــد روزی
قفســی ســاختهاند از بدنــم" طــاووس همــه چیــز را
فرامــوش کــرده بــوده و فقــط دنیــا را میدیــده امــا بعــد
برمیگــردد .یــک ســری بیتهایــی دارد کــه ممکــن
اســت ترجمــه آن ب ـرای شــما کمــی ســخت باشــد.
حــاال ســریع یــک نگاهــی بکنیــد .مــا ایــن داســتان
را بالعــوض میخوانیــم ،میخواســتیم در ضمــن
آن صحبــت کنیــم تــا بهتــر درک شــود و ملموستــر
باشــد؛چرا کــه اگــر مــن بگویــم مطالــب در داســتان
رمــزی در دو ســطح گفتــه میشــود و شــما یادداشــت
کنیــد درک خوبــی حاصــل نمیشــود  .فصــل نهــم را
نــگاه کنیــد« .ادریس (ص) جملـهای نجــوم و کواکب
بــا او در ســخن درآمدنــد .از مــاه پرســید :تــو را چ ـرا
نــور گهــی کــم شــود و گاه زیــادت؟ گفــت بــدان
کــه جــرم مــن ســیاه اســت و صیقــل و صافــی .و مـرا
هیــچ نــوری نیســت ،و لیکــن لختــی کــه در مقابلــه
آفتــاب باشــم بــر قــدر آن کــه تقابــل افتــد از نــور او
 ،مثالــی در آینــه جــرم مــن همچــون صورتهــای
دیگــر اجســام در آینــه ظاهــر شــود .چــون بــه غایــت
تقابــل رســم از حضیــض هاللیــت بــه اوج بدریــت
ترقــی کنــم .ادریــس از او پرســید :کــه دوســتی او بــا
تــو ت چــه حــدی اســت؟ گفــت :تــا بــه حــدی کــه
هــر گــه در خــود نگــرم ،در هنــگام تقابــل ،خورشــید
را بینــم؛ زیـرا کــه مثــال نــور خورشــید در مــن ظاهــر
اســت .چنــان کــه همــهی ِمالســت ســطح (نرمــی
ســطح) و صقالــت (صیقلــی بــودن) روی مــن
مســتقر اســت بــه قبــول نــور او .پــس در هــر نظــری
کــه بــه ذات خــود کنــم همــه خورشــید را بینــم .نبینــی
کــه اگــر آینــه در برابــر خورشــید بدارنــد ،صــورت
ً
خورشــید در او ظاهــر گــردد؟ اگــر تقدیــرا آینــه را
چشــم بودی»ایــن جملــه خیلــی مهــم اســت «و در
آن هنــگام کــه در برابــر خورشــید اســت در خــود
نگریســتی همــه خورشــید را دیــدی اگــر چــه
آهــن اســت " أنــا الشــمس" گفتی»ببینیــد "
أنــا الحــق " حــاج را دارد ب ـرای شــما
توجیــه میکنــد .چــرا حــاج
"أنــا الحــق" گفــت؟ وقتــی

خورشــید نــگاه میکنیــم اجــازه داریــم بگوییــم "
أنــا الشــمس" ؟ «زیــرا کــه در خــود غیــر از آفتــاب
ندیــدی .اگــر "أنــا الحــق  ،ســبحان مــا اعظــم شــأنی"
کــه بایزیــد گویــد ،عــذر او قبــول َ واجــب باشــد" .
َ
ُ
َ ُ َ َّ َ ّ
َ
ح ّتــی ت َو َّهمــت ِم َّمــا َدنــوت انــک أنــی"» ایــن بیــت
از حــاج اســت کــه میگویــد انقــدر نزدیــک شــدم
َ ُ
َ(دنــوت یعنــی نزدیکــی ،دنیــا از َدنــی میآیــد،
دنیــا را از ایــن جهــت کــه عالمــی اســت کــه بــه مــا
نزدیــک اســت دنیــا نامیدهانــد ،آخــرت عالمــی
دورتــر اســت ،آخــر اســت بعــدی اســت).که ب ـرای
مــن توهــم ایجــاد شــد کــه تــو مــن هســتی! انقــدر
مــن مســتغرق در تــو شــده بــودم .مطالــب یازدهــم
و دوازدهــم خیلــی داســتان نیســت .در آن پاییــن هــم
ََ
ُ ُّ
آیــات و احادیثــی آورده از جملــه« :کل َمــن عل َیهــا
َ
َ
فــان َو َیبقــی َوجـ ُـه َر ِّبــک ذوالجــال َو ِاال کـرام» همــه
شــما فانــی هســتید و وجــه خداونــد باقــی میمانــد.
ایــن بیــت از لبیــد اســت:
َ ُ ُّ َ َ َ ّ
ُ
یء ما خ َال الله باطل
«اال ُک ُّل َش ٍ
ٌ
ُ
َ
عیم ال محال ٍة ز ِائل»
و کل ن ٍ
هــر نعمتــی ال محــال اســت و زائــل میشــود،
جوانــی از بیــن مــیرود ،حافظــه کنــد میشــود و
 . ...در احادیــث آمــده کــه وقتــی پیامبــر ایــن بیــت
را از لبیــد شــنید ،خیلــی خوششــان آمــد و گفتنــد:
ََ
َ َ
َّ َ
االخـ َـرة» بلــه ،بــه درســتی
«بلــیِ ،ان العیــش عیــش ِ
کــه خوشــی ،خوشــی آخــرت اســت .مالصــدرا در
َّ َ ُ
الر ّ
ــة ُّ
وحانیــة ،قیــل
اســفار میگویــد«ِ :ب َهــذا النغم
َ
اهتـ َّـزت َنفـ َ
ـس َّالنبــی» بــه ایــن نغمــه روحانــی گفتــه
ً ََ ّ ً
َشــده کــه نفــس نبــی بــه اهتـز َاز درآمد« ِا ِهتـزازا علویــا
َ ُ ُّ َ
َ ُ
ُ
ُ ًّ
ـیء َمــا
ـفلیا»«حیث ُسـ ِـم َع قــول لبیــد " اال کل شـ
ل سـ
ٍ
ّ
ًّ
ُ َ ََ َ َ َ ُ ًّ
َ
َ
خــا اللــه باطــل ،طربــت طــرب قدســیا و ال ِحســیا»
َ
َّ
حســی َ«و قــال ُّ
شــادی قدســی کــرد نــه ّ
اللهــم ان ال
َ َّ
ً
ً
َ ََ ً
َ
العیــش ِال العیــش االخــرة و رقصــا رقصــا رقصــا
ً
معنویا»یعنــی پیامبــر بــا شــنیدن ایــن بیــت لبیــد بــه
وجــد آمــد .ایــن کالم مالصــدرا بــرای ســهروردی
جالــب بــوده و ایــن آورده اســت.
پــس بــا هــم یکــی از قشــنگترین داســتانهای
رمــزی ســهروردی را خواندیــم و البتــه مــا
ً
نمیخواهیــم لزومــا همــه داســتانهای ســهروردی
را بررســی کنیــم .در جلســه بعــد انشــاءالله
تفــاوت داســتان رمــزی و داســتان تمثیلــی را
بیــان و میکنیــم و ویژگیهــای بیشــتری
از داســتان رمــزی و تمثیلــی برایتــان
خواهیــم گفــت.

برگزیدگان سال 1396

برگزیده سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسالمی
استاد عبدالحسین خسروپناه
اثر شایسته تقدیر جشنواره بیست و چهارم کتاب سال
حسن امیری آرا
منتخبین مرحله دوم چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی
محمد رضا اسمخانی ،حسن امیری آرا
برگزیدگان هشتمین جشنواره بین المللی فارابی  -بخش داخلی
امیر محمد گمینی ،فاطمه شهیدی ،سید مصطفی محقق داماد
برگزیدگان چهارمین جشنواره عالمه حلی حوزه علمیه قم
مهدی عبداللهی ،عبداهلل محمدی ،محمد حسین زاده و غالمحسین جوادپور

برگزیده سومین دوره جایزه
جهانی علوم انسانی اسالمی
استاد عبدالحسین خسروپناه
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حجت االســام و المســلمین عبدالحســین خســروپناه
بــه عنــوان برگزیــده ســومین دوره جایــزه جهانــی علــوم
انســانی اســامی معرفی شــد.
حمیــد پارســانیا ،عبدالحســین خســروپناه و حســن
ســبحانی بــه عنــوان برگزیــدگان ســومین دوره جایــزه
جهانــی علــوم انســانی اســامی معرفــی شــدند.
بــه نقــل از ســتاد خبــری چهارمیــن کنگــره بیــن
المللــی علــوم انســانی اســامی ،مراســم اختتامیــه

چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی علــوم انســانی
اســامی و اعطــای ســومین دوره جهانــی جایــزه
علــوم انســانی اســامی ،بــا حضــور حجــت االســام
والمســلمین رضــا غالمــی رئیــس شــورای سیاســت
گــذاری کنگــره ،آیــت اللــه رشــاد رئیــس پژوهشــگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی ،عطاءاللهرفیعــی آتانــی
دبیــر علمــی کنگــره و جمعــی از اهالــی و اســاتید
علــوم انســانی در مدرســه امــام موســی کاظــم(ع)

پنــج شــنبه چهــارم آبــان مــاه در شــهر مقــدس قــم
برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ســه نفــر از اســاتیدی کــه در زمینــه
علــوم انســانی اســامی فعالیــت چشــمگیری
داشــتند ،بــه عنــوان برگزیــده ســومین جایــزه جهانــی
علــوم انســانی اســامی معرفــی شــدند.
در مراســم اهــدای ســومین دوره جایــزه جهانــی علــوم
انســانی اســامی حجــت االســام والمســلمین
عبدالحســین خســروپناه در رشــته فلســفه علــوم
انســانی اســامی بــه دلیــل ترویــج گفتمــان علــوم
ِ
انســانی اســامی ،و تألیــف آثــار علمــی مفیــد و
ِ
انســانی اســامی
علــوم
فلســفه
زمینــه
در
ممتــاز
ِ
شایســته تقدیــر شــناخته شــد.
وی در تقویــت و تکمیــل الیههــای زیریــن تفکــر
انســانی اســامی و تبییــن آن بــرای
بنیــادی علــوم
ِ
جامعــه علمــی نیــز دیــدگاه هــای برجســته ای را ارائــه
کــرده اســت.
همچنیــن حجــت االســام حمیــد پارســانیا ،در رشــته
فلســفه علــوم اجتماعــی برگزیــده و مــورد قدردانــی
ق ـرار گرفــت.
ایشــان بــه دلیــل خدمــات ارزشــمند در عرصههــای

ً
آموزشــی ،و تألیــف آثار متعــدد و برجســته خصوصا
در عرصــه فلســفه علــم دینــی ،بــه طــور خــاص
توفیقاتــی حاصــل کــرده و ضمــن ارائــه دیدگاهــی
پیشــرو و راهگشــا در خصــوص تعییــن مناســبات
اســام و علــوم اجتماعــی ،مــدل مشــخصی را بـرای
پیونــد میــان ایــن دو ارائــه کــرده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،حســن ســبحانی اســتاد دانشــگاه
تهـران در رشــته اقتصــاد اســامی بــه دلیــل تقویــت
و بســط گفتمــان اقتصــاد اســامی در ایـران ،و ارائــه
نقدهــای قــوی نســبت بــه نظــام اقتصــاد لیب ـرال ،و
همچنیــن پایــه گــذاری رشــته اقتصــاد اســامی و
پــرورش شــاگردان فــراوان و کمــک بــه پیشــرفت
رشــته اقتصــاد اســامی در ایــن عرصــه تقدیــر شــد.
انســانی
کمیتــه اعطــای جایــزه جهانــی علــوم
ِ
اســامی در ایــن مراســم ،از طــه عبدالرحمــن از
کشــور مراکــش بــه دلیــل ارائــه دیدگاههــای ممتــاز
و تحــول آفریــن در عرصــه معناشــناختی و فلســفه
زبــان ،و برقـراری ارتبــاط بیــن ایــن حــوزه و اندیشــه
ـانی
سیاســی اســام ،کــه بــه تثبیــت تفکــر علــوم انسـ ِ
اســامی در جهــان اســام منجــر شــده اســت،
تقدیــر و قدردانــی کــرد.
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کتــاب «تاریخچــه فلســفه زمــان» اثــر آدریــان
بــاردون بــا ترجمــه حســن امیــری آرا ،دانشــجوی
دکتــری فلســفه علــم مؤسســه پژوهشــی حکمــت و
فلســفه ای ـران ،اثــر شایســته تقدیــر در شــاخه دیــن
و فلســفه بخــش اصلــی جشــنواره بیســت و چهــارم
کتــاب ســال دانشــجویی شــناخته شــد.

فصــول اصلــی ایــن کتــاب شــامل موضوعاتــی چــون
زمــان و تغییــر ،ایدهآلیســم و تجربــه ،آیــا زمــان
میگــذرد؟ ،پیــکان زمــان ،زمــان و اختیــار و زمــان و
زمــان ـ مــکان اســت.
آدریــان بــاردون اســتاد فلســفه در دانشــگاه ویــک
فورســت در یادداشــتی کــه بــرای ترجمــه فارســی

«طبیعــت زمــان
ایــن کتــاب نوشــته میگویــد:
ِ
ْ
تغییــر طــى هــزاران ســال از جملــه موضوعــات
و
اصلــی مــورد توجــه فالســفه بــوده اســت .فالســفه
متقــدم یونــان ،همچــون پارمنیــدس و زنــون الئایــی،
نمــای تغییــر بــه دیــده
طبیعــت بهظاهــر متناقض
بــه
ِ
ِ

تلقیهایــى بســیار باریکبینانهتــر از مســائل بغرنــج
ـی مربــوط بــه زمــان در میــان فیلســوفان شــد.
قدیمـ ِ
امــروزه در فلســفه دانشــگاهى هیــچ حــوزهای پویاتــر
از فلســفه زمــان نیســت.انجمنهای فعــال بســیاری
در جهــان بــه ایــن حــوزه اختصــاص دارد ،کــه اگــر

شــک مینگریســتهاند :بــرای آنکــه چیــزی تغییــر
کنــد بایــد هــم یــک چیــز باشــد و هــم چیــزی دیگــر؛
بـرای آنکــه چیــزی خلــق شــود بایــد هــم باشــد و هــم
نباشــد .فالســفه مســیحی ،همچــون آگوســتین اهــل
هیپــو ،و فالســفه مســلمان ،همچــون غزالــی ،مســئله
گــذر زمانــی را در پیونــد بــا مســئله ابدیــت دنبــال
مىکردنــد.
ّ
ایــن مطالعــات بهوضــوح در تلقــی کانــت از علیــت،
معرفــت و اســتدالل کالمــی ـ جهانشــناختی اثرگــذار
بــود .کانــت شــیوه تــازهای از تفکــر دربــاره ایدئالیســم
زمانــی تأســیس کــرد؛ همزمــان بــا اعتراضاتــی کــه بــه
تلقــی واقعگرایانــه نیوتــن از مــکان و زمــان داشــت ،از
رویکــرد نیوتــن بــه علــم طبیعــی دفــاع مىکــرد.
توجــه بــه فلســفه زمــان در قــرن بیســتم شــتاب گرفت،
چـرا کــه تحــوالت جدیــد در فیزیــک و علوم شــناختی
منجــر بــه ابداعاتــی در پدیدارشناســی ،متافیزیــک و
منطــق زمــان شــد .تحوالتــی کــه در نظریــه نســبیت
و فیزیــک کوانتومــی پدیــد آمــده بــود منجــر بــه

بخواهیــم نــام برخــی از آنهــا را ذکــر کنیــم بایــد بــه
«انجمــن فلســفه زمــان» در آمریــکای شــمالی« ،مرکز
زمــان» در اســترالیا ،و «مرکــز فلســفۀ زمــان» در ایتالیــا
اشــاره کــرد.
زمــان معاصــر چگونگــی
مســئله عمــده در فلســفه
ِ
آشــتی دادن زمــان آنگونــه کــه در تجربــه متجلــی
ـذر رویدادهــا و تغییــر دینامیــک
مىشــود (در قالــب گـ ِ
در تجربــه) بــا زمــان آنگونــه کــه در علــم بــه مــا
معرفــى مىشــود (فیزیــک مــدرن زمــان را بهعنــوان
ترتیــب اســتاتیک رویدادهــا ،بــدون گذشــته ،حــال،
یــا آینــدهاى ذاتــی ،توصیــف میکنــد) اســت .دیگــر
مســائل مربــوط عبارتانــد از ســازگاری اختیــار بــا
تلقــی علمــی از زمــان ،دلیــل جهتمنــدی ظاهــری
ِ
زمــان و ارتبــاط میــان علیــت و زمــان.
کتــاب «تاریخچــه فلســفه زمــان» نوشــته آدریــان
بــاردون بــه ترجمــه حســن امیــری آرا بــا شــمارگان
هــزار نســخه در  224صفحــه بــه بهــای  20هــزار
تومــان از ســوی نشــر کرگــدن منتشــر شــده اســت.
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منتخبین مرحله دوم
چهارمین دوره جشنواره کتاب
سال دانشجویی
بنابــر اعــام کمیتــه علمــی بیســت و چهارمیــن جشــنواره
کتــاب ســال دانشــجویی ،چهــار عنــوان کتــاب «جهــان
فلســفی اســتنلی کوبریــک»« ،فلســفه تـراژدی از افالطون
تــا ژیــژک»« ،تاریخچــه فلســفه زمــان» و «مبانــی علــم
حســاب» در شــاخه فلســفه بــه مرحلــه دوم چهارمیــن
دوره جشــنواره کتــاب ســال دانشــجویی راه یافتنــد .ســه

محمد رضا اسمخانی
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عنــوان کتــاب از کتــب منتخــب توســط دانشــجویان
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه تدوین شــده اســت.
آقایــان محمدرضــا اســمخانی و حســن امیــری آرا از
دانشــجویان در حــال تحصیــل دوره مقطــع دکتــری گــروه
مطالعــات علــم مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایــران میباشــند.

«جهــان فلســفی اســتنلی کوبریــک» ،جرالــد جــی .آبرامــز ،ترجمــه
محمدرضــا اســمخانی ،انتشــارات ققنــوس1395 ،
ایــن کتــاب در پنــج بخــش «ســوژه و جنــگ»« ،ســوژه و عشــق»،
«ســوژه و معنــای زندگــی»« ،ســوژه و تاریــخ» و «ســوژه و آینــده»
تدویــن شــده اســت .در جهــان کوبریــک فیلــم برای فلســفه ســاخته
َ
میشــود و بــه گفتــه «اســتنلی کـ ِـول» فیلــم بــر هــر آنچــه فلســفه
دربــاره واقعیــت و بازنمایــی ،دربــاره هنــر و محــاکات ،دربــاره
زبــان و بیــان ،دربــاره بازیگــران و کاراکترهــا ،دربــاره شــکاکیت و
جزمگرایــی و دربــاره حضــور و غیــاب گفتــه اســت پرتــو تــازهای
میافکنــد« .جــری گودینــاف» ،نظریهپــرداز فیلــم ،در یکــی از
مقــاالت خواندنـیاش ایــن پرســش جالــب توجــه را مطــرح میکنــد
کــه فیلســوف چــه دلیلــی ب ـرای رفتــن بــه ســینما میتوانــد داشــته
باشــد؟ او بــه چهــار دلیــل عمــده اشــاره میکنــد کــه طبــق آنهــا
فیلســوف از آن حیــث کــه فیلســوف اســت ممکــن اســت پایــش بــه
ســالن ســینما و تماشــای فیلــم بــاز شــود .دالیــل او میتوانــد نقطــه
آغــاز مناســبی ب ـرای خوانــش ایــن کتــاب مهــم باشــد.

حسن امیری آرا
«تاریخچــه فلســفه زمــان» ،آدریــان بــاردون ،ترجمــه حســن
امیــریآرا ،انتشــارات کرگــدن.
ـان معاصــر چگونگــی آشــتی دادن
مســأله عمــده در فلســفه زمـ ِ
ـذر
ـ
گ
ـب
ـ
قال
(در
ـود
ـ
ش
ی
م
ـی
ـ
متجل
زمــان آنگونــه کــه در تجربــه
ِ
رویدادهــا و تغییــر دینامیــک در تجربــه) بــا زمــان آنگونــه کــه در
علــم بــه مــا معرفــی میشــود (فیزیــک مــدرن زمــان را بهعنــوان
ترتیــب اســتاتیک رویدادهــا ،بــدون گذشــته ،حــال ،یــا آینــدهای
ذاتــی ،توصیــف میکنــد) اســت .دیگــر مســائل عبارتانــد از
ســازگاری اختیــار بــا تلقــی علمــی از زمــان ،دلیــل جهتمنــدی
ِ
ظاهــری زمــان و ارتبــاط میــان علیــت و زمــان.

فلسفه تراژدی از افالطون تا ژیژک

ً
ایــن کتــاب دســتکم نقشــهای نســبتا جامــع از گفتههــای
فالســفه غــرب از جملــه افالطــون ،ارســطو ،فیلســوفان پــس از
ارســطو ،هیــوم ،شــلینگ ،هولدرلیــن ،هــگل و  ...دربــاره ت ـراژدی
بــه دســت دهــد ،کــه از افالطــون شــروع شــود و تــا ژیــژک ادامــه
ً
مییابــد .فالســفه عمومــا بــر ایــن باورنــد بودهانــد کــه ســودمندی
ً
ت ـراژدی ب ـرای آنکــه بــر انــدوه غلبــه کنــد بایــد واقعــا پراهمیــت
باشــد ،آنقــدر مهــم کــه ت ـراژدی را برتریــن شــکل ادبیــات کنــد و
پرتکرارتریــن همــه هنرهــا .تـراژدی همــواره مــورد توجــه فیلســوفان
اســت و آنهــا را بــه تفکــر واداشــته اســت .ایــن کتــاب بــر آن اســت
کــه نشــان دهــد در طــول دوهزاروپانصــد ســال گذشــته فیلســوفان
در مــورد ت ـراژدی چــه حرفــی ب ـرای گفتــن داشــتهاند .چــه چیــزی
باعــث میشــود داســتانی را تــراژدی بدانیــم؟ چــرا علیرغــم
محتــوای اندوهبــار تــراژدی ارزش واالیــی بــرای آن قائلیــم؟
فلســفه تـراژدی ،نوشــته جولیــان یانــگ و ترجمــه حســن امیــریآرا،
منبعــی مفیــد بــرای عالقهمنــدان و پژوهشــگران حــوزه فلســفه و
همینطــور حوزههایــی دیگــر همچــون ادبیــات اســت.
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برگزیدگان هشتمین جشنواره
بین المللی فارابی (بخش داخلی)

گروه :تاریخ ،جغرافیا و باستان شناسی
نام :امیر محمد گمینی
عنــوان اثــر :جایــگاه و آراء قطــب الدیــن
شــیرازی در علــم هیئــت
رتبه :برگزیده بخش جوان

گروه :فلسفه ،کالم ،اخالق ،ادیان و عرفان
نام :فاطمه شهیدی مارنانی
عنــوان اثــر :تبییــن معنــای ماهیــت از نظــر ابــن
ســینا در کتــاب شــفا و مقایســه آن بــا معنــای
ماهیــت از نظــر مالصــدرا در کتــاب اســفار
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پیشکسوت علوم انسانی ایران
دکتر سیدمصطفی محقق داماد

برگزیدگان چهارمین جشنواره
عالمه حلی حوزه علمیه قم

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در چهارمین
جشنواره عالمه حلی حوزه علمیه قم به شرح زیر حائز رتبه های برتر پژوهشی شدند.

جنــاب حجــت االســام دکتــر مهــدی
عبداللهــی برگزیــده رتبــه دوم بـرای کتاب
«کمــال نهایــی انســانی و راه تحصیــل آن
از دیــدگاه فیلســوفان اســامی»
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جنــاب حجــت االســام دکتــر عبداللــه
محمــدی برگزیــده رتبــه دوم بـرای کتــاب
«معرفــت شناســی دلیــل نقلــی»

جنــاب حجــت االســام دکتــر محمــد
حســین زاده برگزیــده رتبــه ســوم بـرای رســاله
«چالشهــای اراده آزاد در فلســفه مالصــدرا»

جنــاب آقــای دکتــر غالمحســین جوادپــور
برگزیــده رتبــه دوم بــرای کتــاب «ســنجش
سرشــت اخالقــی معرفــت»
و برگزیــده رتبــه دوم بــرای رســاله «ارزیابــی
معرفتــی بــاور دینــی در اندیشــه فضیلــت
محورانــه زگزبســکی و بررســی آن بــر اســاس
حکمــت متعالیــه»
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سخنرانیهای تاریخ و فلسفه علم
گروه مطالعات علم

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

«تأملی در چیستی فناوری بدیل»

 1آذر 96
دکتر مصطفی تقوی ،دانشگاه صنعتی شریف ،گروه فلسفه علم

 8آذر « 96کتاب نورالعین و منابع آن :کهنترین متن فارسی بهجامانده در چشمپزشکی»
دکتر یونس کرامتی ،دانشگاه تهران ،پژوهشکده تاریخ علم

 29آذر «استفاده از مفهوم «دلیل هنجاری» در تحلیل رابطۀ علم و ارزش»

دکتر میثم محمدامینی ،دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

«مطالعات آماری (استنباط ع ّلی) و نظریههای علیت احتماالتی»

 13دی
دکتر مهدی عاشوری ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،گروه مطالعات علم

تأملی در چیستی
فناوری بدیل

دکتر مصطفی تقوی

عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
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اولیــن جلســه از سلســله ســخنرانیهای تاریــخ
و فلســفه علــم بــا عنــوان «تأملــی در چیســتی
فنــاوری بدیــل» در تاریــخ اول آذر  1396در
ســالن اصلــی مؤسســه پژوهشــی حکمــت و
فلســفه ایــران برگــزار گردیــد.
دکتــر مصطفــی تقــوی عضــو هیئــت علمــی
گــروه فلســفه علــم دانشــگاه صنعتــی شــریف،
پــس از اشــاره بــه چهــار دیــدگاه مطــرح در
چیســتی فنــاوری ،بــه عنــوان مقدمــه بــه بحــث

از چرایــی بدیلاندیشــی در فنــاوری پرداختنــد و
ایــن پرســش را مطــرح کردنــد کــه آیــا تکنولوژی
بدیــل ممکــن اســت؟ ایشــان ضمــن ذکــر دالیــل
اینکــه پاســخ بــه ایــن پرســش مثبــت اســت
راهــکار تحقــق تکنولــوژی بدیــل را توجــه بــه
چارچوبهــای شــناختی-هنجاری دانســتند کــه
البتــه همــراه بــا مشــکالت و ســختیهایی اســت.
محورهای اصلی مورد بحث در این نشست:

الف .دیدگاهها در چیستی فناوری
()1تکنولوژی به مثابه سختافزار و شیء؛
( )2تکنولــوژی بــه عنــوان فعــل انســانی در
کاربســت ســختافزار؛
( )3تکنولــوژی قدرتــی برخواســته از مجموعــه
درهمتنیــده هویــات فیزیکــی ،زیســتی و
اجتماعــی؛
()4تکنولــوژی بــه مثابــه چارچــوب شــناختی و
هنجــاری ()CNF
ب .بدیلاندیشی درباره تکنولوژی
مفهــوم بدیــل زمانــی مطــرح میشــود کــه در
زمینــه یــک کل از یــک جــزء نارضایتــی وجــود
داشــته باشــد و انتظــار داشــته باشــیم کــه کل
شــکلگرفته بــا جــزء تغییــر یافتــه و بدیــل واجــد
اشــکاالت پیشــین نباشــد .چنیــن نارضایتــی از
وضعیــت تکنولوژیهــای رایــج از دهــه 1970
طــرح شــده اســت و ریشــه در ناســازگاری
فناوریهــا بــا محیــط زیســت ،عدالــت ،اقتصــاد،
خانــواده و ماننــد آن داشــته اســت .امــا ایــن
بدیلاندیشــی بــه صــورت جــدی و گســترده
بــه ظهــور تکنولــوژی جدیــد منجــر نشــده
اســت .ایــن پرســش قابــل طــرح اســت کــه آیــا
علیاالصــول تکنولــوژی بدیــل ممکــن اســت؟
ج .امکان تکنولوژی بدیل
نکتــه اول .گاه علــت اینکــه بدیــل
اندیشــی بــه پاســخ مــورد انتظــار
متنهــی نمیشــود ،بــه دلیــل تشــخیص
غلــط در زمینــه مــورد بازنگــری اســت
و چــون بــه درســتی تشــخیص داده
نمیشــود کــه تکنولــوژی در چــه
ســطحی از زمینــه تحلیــل و جایگزیــن
شــود ،اقدامــات بدیلاندیشــانه بــه
پاســخ مطلــوب منجــر نمیگــردد.
بــا نظــر به پذیــرش دیــدگاه ســوم درباره فنــاوری،

میتــوان در تکنولوژیهــا تغییــر ایجــاد کــرد و
در نتیجــه تکنولــوژی بدیــل ممکــن اســت:
( )1بدیــل اندیشــی بــر اســاس قــوای ع ّلــی امــر
فیزیکــی ســازنده سیســتم فنی-اجتماعــی؛
( )2بدیــل اندیشــی بــر اســاس قــوای ع ّلــی امــر
زیســتی ســازنده سیســتم فنی-اجتماعــی؛
( )3بدیــل اندیشــی بــر اســاس قــوای ع ّلــی
امــر ذهنــی و اجتماعــی ســازنده سیســتم فنــی-
اجتماعی؛
( )4بدیــل اندیشــی بــر اســاس ترکیبــی از قــوای
ع ّلــی امــور ســازنده سیســتم فنی-اجتماعــی ؛
مدلــول ایــن پاســخ ایــن اســت کــه بــرای
ســاختن سیســتمهای فنی-اجتماعــی ،پیشــرفت،
مدیریــت ،طــب و ماننــد آن میتــوان پاسـخهای
فناورانــه مختلفــی داشــت و از مصنوعــات
فناورانــه مختلفــی بهــره بــرد.
د .راهکار ایجاد تکنولوژی بدیل
ایشــان بحــث از چارچوبهــای شــناختی و
هنجــاری کــه در چیســتی فنــاوری طــرح کردنــد
را مناســب بــرای بحــث از بدیل اندیشــی دانســته
و توجــه بــه چارچوبهــای بدیــل را شــرط
امــکان بدیلاندیشــی معرفــی نمودنــد .امــا ایــن
راهــکار را همــراه بــا ســختی میداننــد کــه چهــار
علــت بــرای ان بــر شــمردند:
( )1پدیــده گرانــش در چارچوبهــای رایــج
هنجــاری و شــناختی وجــود دارد و در مقابــل
تغییــر هنجارهــا و اندیشــهها بــرای تغییــر
سیســتم لختــی وجــود دارد.
( )2چارچوبهــای هنجــاری و شــناختی عمومـ ًا
بــا وقــوف پــس از وقــوع شــناخته میشــوند و
طراحــی عامدانــه یــک چارچــوب هنجــاری در
قالــب یــک بســته سیاســتی عمومــ ًا بــه نتایــج
مطلــوب منجــر نمیشــود.
()3سیســتمها و شــرایط اجتماعــی پیچیــده
و تحولپذیــر هســتند و در طــول زمــان بایــد
بســتههای سیاســتی را تغییــر داد.
( )4تاکنــون در فلســفه فنــاوری یــک چارچــوب
بــرای قضــاوت هنجــاری دربــاره فنــاوری ارائــه
نشــده اســت.
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کتاب نورالعیون و منابع آن
دکتر یونس کرامتی

عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

دومیــن جلســه از سلســله ســخنرانیهای تاریــخ
و فلســفه علــم بــا عنــوان «کتــاب نورالعیــون و
منابــع آن» در تاریــخ هشــت آذر  1396در مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران برگــزار گردیــد.
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دکتــر یونــس کرامتــی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده تاریــخ علــم دانشــگاه تهــران ،در
ایــن ســخنرانی بــا نظــر بــه کتــاب نورالعیــون اثــر
زریندســت ،کهنتریــن متــن فارســی بهجامانــده
در چشمپزشــکی ،بــه روششناســی تصحیــح متونــی

از ایــن دســت در تاریــخ علــم در جهــان اســام
میپــردازد .مســأله متــون اینچنینــی ایــن اســت کــه
نســخههای موجــود از ایــن آثــار ،دارای تصحیفــات
و اختالفــات بســیاری اســت ،همیــن مشــکالت
باعــث شــده نســخه چاپــی موجــود از این اثــر واجد
اشــکاالت بســیار گــردد .دکتــر کرامتــی بــا شناســایی
منابــع ایــن اثــر راهنمونیهایــی بــرای تصحیــح ارائــه
میدهنــد و بــه نکاتــی دربــاره واژهگزینــی فارســی
در جــوی کــه زبــان رایــج در علــوم ،زبانــی دیگــر
یعنــی عربــی اســت ،اشــاره کردنــد.
کتــاب نورالعیــون ،تألیــف محمــد بــن منصــور
جرجانــی یمانــی ،معــروف بــه «زریندســت» اســت

کــه تــا بــه حــال اولیــن کتــاب فارســی در چشــم
پزشــکی شــناخته شــده و در ســال  480هجــری
قمــری تألیــف آن بــه پایــان رســیده اســت .ایــن
کتــاب در ســال  1391از ســوی مرکــز پژوهشــی
میــراث مکتــوب تصحیــح و منتشــر شــده اســت ،امــا
اختالفهــا و تصحیفــات بســیار در واژگان ضبــط
شــده در نســخ موجــود ،باقی-مانــده از قــرن هفتــم
اســت ،چــاپ مصحــح را همــراه بــا مشــکالتی ســاخته
اســت.
الف .ساختار کتاب
ایــن کتــاب در ده مقالــه تنظیــم شــده اســت کــه بــه
ترتیــب بــه مباحــث زیــر می-پــردازد:
یــک .بحــث در تعریــف چشــم ،ترکیــب آن و تشــریح
چشم ؛
دو .بیماریهایــی کــه بــا معاینــه قابــل تشــخیص
هســتند؛
ســه .بیماریهایــی کــه بــا عــوارض آن میتــوان
تشــخیص داد؛
چهار .بیماریهای قابل درمان؛
پنج .بیماریهای غیرقابل درمان؛
شش .تدابیر پیشگیری از بیماری؛
هفت .درمانهای با دستکاری (عالج بالید)؛
هشت .پزشکنمایان و نحوه تشخیص آنان؛
نه .داروهای مفرد برای درمان چشم؛
ده .داروهای مرکب برای درمان چشم؛
ب .منابع کتاب.
جرجانــی در مقدمــه کتــاب و ابتــدای مقالــه دهــم،
آثــاری را بــه عنــوان منابــع کتــاب خــود یــاد میکنــد
ولــی در متــن کتــاب مســتقیم ًا بــه آنهــا ارجــاع
نمیدهــد ،جــز در یــک مــورد .تحقیــق دکتــر
کرامتــی نحــوه اســتفاده کتــاب نورالعیــون از منابــع
عربــی در چشــم پزشــکی را مــورد بررســی قــرار
داده اســت .ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه ایــن
کتــاب از نظــر محتــوا در درجــه اول از کتــاب «تذکــرة
کحــال (نگاشــته شــده
الکحالیــن» علــی ابــن عیســی ّ
در ســالهای  390تــا  400قمــری) و ســپس کتــاب
دوم از «الحــاوی» محمــد بــن زکریــای رازی اســت.
کتــاب تذکــرة الکحالیــن نیــز بســیار وامــدار کتــاب
«العشــر مقــاالت فــی العیــن» حنیــن بــن اســحاق اســت.
بررســی محتوایــی مقالــه اول کتــاب نورالعیــون
شــباهتی بســیار بــا مقالــه اول کتــاب تذکــرة الکحالیــن

دارد و مقــاالت دوم و ســوم تذکــره در مقــاالت
دوم تــا ششــم نورالعیــون پراکنــده و بازســازی
شــده اســت .زریندســت کتــاب نورالعیــون را بــه
صــورت ســؤال و جــواب طرحریــزی کــرده اســت
و مقایســه عبــارات آن بــا عبــارات تذکــره نشــان
میدهــد کــه از نظــر محتــوا و اطالعــات شــباهتی
بســیار میــان ایــن دو اثــر وجــود دارد و جرجانــی
بــا عبارتپــردازی تنهــا حجــم اثــر را افزایــش داده
اســت.
ایــن گونــه حــدس زده میشــود کــه جرجانــی
ابتــدا قصــد ترجمــه کتــاب تذکــره را داشــته
اســت ،بــه گون ـهای کــه بخشهــای ابتدایــی مقالــه
اول حتــی در بیــان مقاصــد و منابــع عیــن تذکــره
اســت و برخــی نقصهــای ســاختاری ســبب
شــده اســت کــه کتــاب را بــا ســاختاری متفــاوت
از جملــه جمعکــردن تمامــی نســخهها در یکجــا
بازنویســی و تحریــر کنــد.
مقــاالت نهــم و دهــم نیــز برگرفتــه از کتــاب دوم از
الحــاوی اســت ،ولــی مقــاالت هفتــم و هشــتم کــه
بــه بحــث دســتکاری و تشــخیص پزشــکنمایان
اختصــاص دارد در متــون دیگــر دیــده نمیشــود
و بــه نظــر میرســد ناشــی از تجربیــات بالینــی
زرین-دســت باشــد .او در مقالــه هفتــم بــه
روشهــای جراحــی چشــم (عــاج بالیــد) پرداختــه
و بیماریهــای قابــل عــاج بــا جراحــی و شــیوه و
ابزارهــای جراحــی را توضیــح میدهــد و میتــوان
مســامهت مؤلــف در دانــش چشمپزشــکی دانســت.
ج .جایگاه نورالعیون در واژهگزینی فارسی
یکــی از مــواردی کــه در مطالعــه کتــاب نورالعیــون
در مقایســه بــا منابــع عربــی آن قابــل توجــه اســت،
فارســیگزینی و ترجمــه واژگان طبّــی بــه فارســی
اســت .ایــن نکتــه از ایــن جهــت نیــز قابــل توجــه
اســت کــه در آن عصــر عربینویســی در پزشــکی
مقبولتــر بــوده اســت .در ایــن بررســی بایــد عــاوه
بــر بررســی واژگانــی ،حوزههــای زبــان فارســی و
گویشهــای مختلــف نیــز مــورد توجــه قرارگیــرد.
ایــن بررســیها نیــز راه را بــرای تصحیحــی
مناســبتر فراهــم مینمایــد .چنیــن بررســی در
مقالــه نهــم کــه بــه داروشناســی اختصــاص دارد و
از ایــن جهــت کــه واژههــای فارســی از ابتــدا حتــی
در متــون عربــی نیــز رواج بســیار دارد ،میتوانــد
ســهلالوصولتر باشــد.
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بهکارگیری مفهوم
«دليل هنجاري» برای ارائة تصویری
روشنتر از رابطة علم و ارزش
دکتر میثم محمدامینی

دانش آموخته دکتری فلسفه علم از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
و استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
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ســومین جلســه از سلســله ســخنرانیهای
تاریــخ و فلســفه علــم بــا عنــوان «بهکارگیــری
مفهــوم «دليــل هنجــاري» بــرای ارائــة تصویــری
روش ـنتر از رابطــة علــم و ارزش» توســط دکتــر
میثــم محمدامینــی در تاریــخ  29آذر  1396در
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران
برگــزار گردیــد.

دکتــر میثــم محمدامینــی دانشآموختــه دکتــری
فلســفه علــم از مؤسســه پژوهشــی حکمــت و
فلســفه ایــران و اســتادیار پژوهشــکده مطالعــات
بنیادیــن علــم و فنــاوری دانشــگاه شــهید بهشــتی،
در ایــن ســخنرانی بــه مســئله رابطــه علــم ارزش
از منظــری مقایســهای در فلســفه علــم ،فلســفه
ارزش و فلســفه کنــش پرداخــت .مســئله رابطــه
علــم و ارزش از مســائل مهــم در فلســفه علــم
چنــد دهــه اخیــر اســت ،امــا دکتــر محمدامینــی
بــا انتخــاب زاویــه دی ـ ِد «کنــش علمــی» تــاش

نمــود ،چارچوبــی کلــی بــرای دیــدن چهرههــای
دیگــری از ایــن مســئله را فراهــم آورد.
ایشــان بــا مــروری تاریخــی ،پــس از بیــان
دیــدگاه پوزیتیویســتی در دوگانــه علــم/
ارزش ،یــادآور شــدند کــه توجــه جدیتــر بــه
حوزههایــی همچــون تاریــخ و جامعهشناســی
علــم ،کاســتیهای اساســی دیــدگاه پوزیتیوســتی
را آشــکار ســاخت و مطالعــات نظــری و تجربــی
دقیقتــر نیــز نشــان داد ،عوامــل اجتماعــی
(فرهنگــی ،مذهبــی ،اقتصــادی،
نظامــی ،و )...اثــرات مهمــی بــر نهــاد
علــم و فعالیــت علمــی دارد .بــا ایــن
حــال مــا ایــن شــهود را داریــم کــه
برخــی از انــواع دخالتهــای ارزشــی
در علــم مخــرب هســتند ،پرســش مهم
ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان
دخالــت مخــرب ارزش در علــم را
از دخالــت غیــر مخــرب بازشــناخت؟
خــط ســیر کلــی ایشــان بــرای نزدیــک
شــدن بــه پاســخ ،اســتفاده از مفهومــی
اســت کــه آن را «دلیــل هنجــاری»
مینامــد.
بخش اول .تنقیح مفاهیم
دکتــر محمدامینــی بــرای معرفــی
مفهــوم «دلیــل هنجــاری» و رابطــه
آن بــا ارزش ابتــدا بــه مفاهیــم
«نگرشهــای حســاس بــه داوری»،
«ارزش»« ،دلیــل»« ،دلیــل تــام و دلیــل
انگیزاننــده» و «جهــت تطابــق» را
تعریــف نمــود .او تعاریــف مختلفــی
را طــرح نمــود کــه تعاریفــی کــه
بــا چارچــوب مســئله علــم و ارزش
ارتبــاط بیشــتری دارنــد ،از قــرار زیــر
اســت:
نگرشهــاي حســاس بــه داوري:
مجموعــۀ نگرشهايــي کــه ميشــود بــراي
آنهــا (از شــخص صاحــب نگرشهــا) دليــل
هنجــاري خواســت .داشــتن يــک نگــرش
حســاس بــه داوري عبــارت اســت از مجموعـهاي
پيچيــده از گرايشهــا بــه انديشــيدن و واکنــش
نشــان دادن بــه شــکلهايي خــاص؛
ارزش :ارزش قائــل شــدن بــرای چیــزی عبــارت

اســت از دلیــل داشــتن بــرای اتخــاذ برخــی
نگرشهــای مثبــت خــاص نســبت بــه آن چیــز؛
دلیــل :وقتــي ميگوييــم  rدليلــي اســت بــراي
 ،aيعنــي « rمالحظــهاي اســت بــه نفــع» a؛ بــر
اســاس نــگاه کلگرایانــه هــر گــزارۀ بیانگـ ِر دلیــل
فقــط در صورتــی میتوانــد بیانگــر دلیــل باشــد
کــه بــا مجموعــۀ متعــددی از گزارههــای دیگــر
روابــط مشــخصی داشــته باشــد.
نکتــه اول .باورهــاي ادراکــي و بســياري
نگرشهــاي ديگــر بــدون تصميــم
آگاهانــه در مــا پديــد ميآيــد .امــا
حفــظ ايــن نگرشهــا بــر عهــدۀ
ماســت .يعنــي وابســته اســت بــه ايــن
داوري مــا کــه آيــا داليــل خوبــي
بــراي نگــه داشتنشــان موجــود هســت
يــا خيــر.
نکتــه دوم .امــا در مقابــل پذيــرش يــا
اصــاح يــا رد نگرشهــاي حســاس
بــه داوري بــه اختيــار مــا نيســت .زيــرا
هرچنــد داوري دربــارۀ اينکــه آيــا
داليــل خوبــي بــراي پذيــرش نگــرش
مــورد نظــر وجــود دارد يــا نــه بــر
عهــدۀ ماســت ،امــا بــه طــور کلــي
وجــود يــا عــدم وجــود ايــن داليــل
دســت مــا نيســت .واقعيــات بيرونــي
ايــن مســئله را تعييــن ميکنــد.
حــاالت التفاتــیِ گــزارهای بســته
بــه رابطهشــان بــا واقعیــت بیرونــی
«شــرط ارضــاء» و «جهــت تطابــق»
دارنــد.
شــرط ارضــاء :اگــر ایــن حــاالت بــا
واقعیــت بیرونــی همخوانــی داشــته
باشــند شــرط ارضایشــان بــرآورده
میشــود.
جهــت تطابــق :شــرط ارضــاء بــاور
وقتــی بــرآورده میشــود کــه حالــت ذهنــی بــا
واقعیــت تطابــق یابــد ،در حالــی کــه در مــورد
خواســت یــا تصمیــم شــرط ارضــاء وقتــی
بــرآورده میشــود کــه واقعیــت بــا حالــت ذهنــی
مطابقــت پیــدا کنــد.
دلیــل تــام :بــرای هــر نگــرش حســاس بــه
داوری ،نــه یــک دلیــل واحــد ،بلکــه مجموعـهای
از دالیــل وجــود دارد .ایــن مجموعــه را «دلیــل
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تــام» میخوانیــم.
دلیــل انگیزاننــد؛ از هیــچ امــر واقعــی نمیتــوان
امــر مطلــوب را نتیجــه گرفــت .الزم اســت کــه
دســت کــم یــک دلیــل انگیزاننــده وجــود داشــته
باشــد کــه بتوانــد مبنــای عقالنــی خواســت چیزی
یــا قصــد و تصمیــم بــه انجــام عملــی قــرار گیرد.
دلیــل انگیزاننــده عنصــر واقعیتمحــوری اســت
کــه جهــت تطابــق از جهــان بــه ذهــن دارد.
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بخــش دوم .طــرح مســئله رابطــه
علــم و ارزش از زاویــه دیــد
کنــش علمــی
پژوهــش علمــی نوعــی فعالیــت
اســت .ارزشهــا و هنجارهــا در
تکتــک مراحــل انجــام کار علمــی
ضرورتــ ًا نقشــی فراگیــر دارنــد.
ارزشــمند بــودن ویژگــیای نیســت
کــه بــه مــا دلیــل بدهــد .بلکــه ارزشــمند خوانــدن
چیــزی یعنــی ویژگیهــای دیگــری دارد کــه بــه
مــا دلیــل میدهــد بــرای انجــام رفتارهــای خاصی
در قبــال آن چیــز .بنابرایــن میتــوان گفــت هــر
ارزش در واقــع نوعــی دلیــل انگیزاننــده اســت.
دالیــل انگیزاننــده بــرای شــکل دادن یــا پذیــرش
بــاور ،غالب ـ ًا صــورت توصیههــای روششــناختی
را دارد.
دکتــر محمــد امینــی پــس از ایــن مقدمــات
بــه چهــار شــکل از تأثیــر ارزشهــا در فعالیــت
علمــی اشــاره میکننــد کــه از قــرار زیــر اســت:
( )1ارزشهــا در انتخــاب مســئلۀ پژوهــش
علمــی اثرگذارنــد؛ ( )۲ارزشهــا در انتخــاب
روش تحقیــق (و بــه ویــژه ممنوعیــت برخــی از
روشهــا) اثرگذارنــد؛ ( )۳ارزشهــا در ارزیابــیِ
معرفتــیِ نظریــۀ علمــی ،اعــم از قضــاوت دربــارۀ
کفایــت شــواهد یــا تصمیمگیــری دربــارۀ
پذیــرش یــا ر ّد یــک نظریــه اثرگذارنــد؛ ()۴
ارزشهــا در انتخــاب شــیوه و حــوزۀ کاربــرد
نظریههــای علمــی نقــش دارنــد .آنچــه شــهودا ً
مخــرب دانســته میشــود دخالــت ارزشهــا در
ارزیابــی معرفتــی نظریههــای علمــی اســت؛ زیــرا
در ایــن مــوارد وضعیتــی کــه تصــور میشــده
بایــد برقــرار باشــد یــا افــراد میــل داشــتند کــه
برقــرار باشــد بــا امــر واقــع ،یعنــی وضعیتــی کــه
واقعــ ًا برقــرار اســت ،خلــط شــده اســت.

بخــش ســوم .بهکارگیــری دلیــل هنجــاری در
علم
ایشــان ســه مثــال از تاریــخ علــم ذکــر میکنــد
کــه در آنهــا دخالــت ارزشهــا در علــم ،مخــرب
دانســته میشــود:
الــف .جــدال گالیلــه و کلیســای کاتولیــک بــر
ســر جایــگاه زمیــن در عالــم اســت .کاردینــال
بالرمینــه در برابــر گالیلــه بــا اســتناد بــه نقــل
قولهایــی از کتــاب مقــدس
اســتدالل میکــرد کــه زمیــن مرکــز
عالــم اســت .در مــورد گالیلــه ،مث ـ ً
ا
میتــوان گفــت کاردینــال بالرمینــه
دالیلــی داشــته اســت کــه بخواهــد
مرجعیــت و اقتــدار نهــاد کلیســا
حفــظ شــود.
زیستشناســی
ماجــرای
ب.
مارکسیســتی لیســنکو ،کــه نظریــۀ
ژنتیــک مِندلــی در بــاب وراثــت را بــه دلیــل
ایدئالیســتی و ارتجاعــی بــودن مــردود میشــمرد.
در مــورد لیســنکو میتــوان گفــت کــه او معتقــد
بــود یــا میــل داشــت کــه بایــد «ایــن امــکان
وجــود داشــته باشــد کــه ویژگیهــای اکتســابیِ
یــک نســل از طریــق وراثــت بــه نســل بعــد منتقــل
شــوند».
ج .گــروه پژوهشــگران ملــی در آلمــان نــازی کــه
نظریــه نســبیت اینشــتین را «گزافهگوییهــای
یــک نفــر یهــودی» میخواندنــد .در مــورد لنــارد
و اشــتارک هــم میتــوان گفــت آنهــا بــه زعــم
خــود دالیلــی داشــتند« .هیــچ یهــودیای از شــأن
علمــی و اجتماعــی باالیــی برخــوردار نباشــد»
امــا آنهــا طــوری رفتــار کردنــد کــه گویــی
دالیلــی دارنــد بــرای بــاور بــه اینکــه در واقــع
«نظریــۀ علمـیای کــه یــک یهــودی ابــداع کــرده
اســت ناموفــق و بیاهمیــت اســت».
پرســش ایــن اســت کــه آیــا از اینجــا میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه هــرگاه یــک گــزارۀ ارزشــی
بــه عنــوان دلیلــی بــرای شــکل دادن یــک بــاور
بــه کار رود ،آنــگاه آن ارزش دخالــت نامطلوبــی
داشــته اســت؟
در هــر ســه مــورد ،چیــزی کــه شــخص بــرای
بــاور بــه آن دلیــل دارد گــزارهای هنجــاری
اســت ،یعنــی گــزارهای کــه در آن «بایــد» هســت.
اینگونــه گزارههــا جهــت تطابــق از جهــان

ارزش صــدق  pمســتقل از نگرشهــای ذهنــی و
کنشهــای شــخص  sنیســت ،نــوع ارزشــی کــه
دخالــت دارد مهــم اســت .بــرای مثــال ارزشــی
کــه دخالــت روششــناختی داشــته باشــد دلیلــی
بــرای انتخــاب شــاهد بــه دســت میدهــد.

بــه ذهــن دارنــد ،یعنــی بــرای بــرآورده شــدن
شــرط ارضــای آنهــا جهــان بایــد طــوری تغییــر
کنــد کــه بــا آنهــا تطابــق یابــد .اینجاســت کــه
تفــاوت مــورد اول بــا دو مــورد بعــدی آشــکار
میشــود:
–تغییــر جهــان بــرای تطابــق بــا گــزارۀ
هنجــاریای کــه شــخص بــرای پذیــرش آن
دلیــل دارد در مــورد اول کامــ ً
ا مســتقل از ارادۀ
شــخص و بیــرون از اختیــار اوســت،
– در حالــی کــه در دو مــورد بعــدی ،تغییــر

جمع بندی
در ادبیــات «علــم و ارزش» ،معمــوالً چنــان
بحــث میشــود کــه گویــی فعالیــت علمــی
پیــرو فراینــدی دقیــق و منظــم اســت ،و فقــط

مرتبــط بــرای بــرآورده شــد ِن شــرط ارضــای
گــزارۀ هنجــاری مــورد بحــث (دســت کــم تــا
انــدازهای) در اختیــار خــود شــخص اســت.
نتیجهگیــری :دکتــر محمــد امینــی در پاســخ بــه
پرســش فــوق ایــن اصــل را طــرح میکنــد کــه
در فعالیــت علمــی اگــر در جایــی ارزشهــا در
انجــام نتیجهگیــریای کــه «ارزش صــدق p
مســتقل از نگرشهــای ذهنــی و کنشهــای
شــخص  sاســت» دخالــت کنــد ،آنــگاه ایــن
شــکل دخالــت ارزشهــا (دخالــت محتوایــی)
ناموجــه اســت .امــا در مواردی که از دامنۀ شــمول
ایــن اصــل خــارج هســتند ،یعنــی مــواردی کــه

گاهبهگاهــی در نتیجــۀ عوامــل مختلــف
دخالتهــای نابجایــی در کار علمــی انجــام
میشــود .ایــن دخالتهــا را عمومــ ًا بــه
داوریهــا و نگرشهــای ارزشــی نســبت
میدهنــد .هــدف اصلــی ایــن بحــث مخالفــت
بــا ایــن تصویــر و کوشــش در جهــت ترســیم
چارچوبــی کلــی اســت کــه درک جامعتــری از
هنجارهــا و ارزشهــای حاکــم بــر علــم ارائــه
دهــد .پیشــنهاد اصلــی ایــن بحــث بهکارگیــری
مفهــوم «دلیــل هنجــاری» بــرای تحلیــل مفهــوم
«ارزش» بــود ،بــا ایــن هــدف کلــی کــه تصویــر
بهتــری از رابطــۀ علــم و ارزش ارائــه شــود.
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مطالعات آماری
(استنباط ع ّلی)
و نظریههای علیت احتماالتی
دکتر مهدی عاشوری

استادیار گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چهارمیــن جلســه از سلســله ســخنرانیهای تاریــخ و
فلســفه علــم بــا عنــوان «مطالعــات آمــاری (اســتنباط ع ّلــی)
و نظریههــای علیــت احتماالتــی» توســط دکتــر مهــدی
عاشــوری در تاریــخ  13دی  1396در مؤسســه پژوهشــی
حکمــت و فلســفه ایــران برگــزار گردیــد.

524

دکتــر مهــدی عاشــوری در ایــن ســخنرانی پــس از ذکــر
اهمیــت روشهــای اســتنباط آمــاری در مدلســازیهای
ع ّلــی بــه ایــن پرســش اشــاره کــرد کــه مقصــود از علیــت
کــه موضــوع مــورد مطالعــه بــا چنیــن روشهایــی اســت،
چــه میباشــد و آیــا فیلســوفان بــا بازاندیشــی در مفهــوم
علیــت توانســتهاند اســتنباط ع ّلــی را موجــه ســازند؟
ایشــان در ایــن ســخنرانی از میــان چهــار دســته نظریــه
( )1نظریههــای خــاف واقــع )2( ،نظریــه هــای علیــت

احتماالتــی )3( ،نظریههــای دســتکاری و مداخلــه و ()4
نظریههــای ناوردایــی ،بــه رابطــه نظریههــای علیــت
احتماالتــی و هــدف مدلهــای ع ّلــی پرداختنــد.
بخش اول :نظریههای علیت احتماالتی
نظریههــای احتماالتــی علیــت بــه شــیوههای متفــاوت از
ســوی فیلســوفان ارائــه شــده اســت .اصلیتریــن نظریــه
ژردازان ایــن رویکــرد ایروینــگ گــود ( )1961و پاتریــک
ســوپز ( )1970هســتند و از فلســفه زمــان رایشــنباخ
( )1956 ،1925نیــز گونـهای از علیــت احتماالتــی اســتفاده
میشــود .ایــن نظریههــا مــورد نقــد و بررســی فیلســوفان
علمــی چــون کارترایــت ( ،)1979اســکریم (َ ،)1980سـ ِمن
( ،)1980الیــس ( ،)1991ویلیامســون ( )2009قــرار گرفتــه
اســت.
هــدف اصلــی ایــن نظریههــا مشــخص کــردن رابطــه بیــن
علــت و اثــر بــا اســتفاده از ابزارهــای نظریــه احتمــاالت
اســت و ایــده مرکزیشــان ایــن اســت کــه «علــت»

تغییردهنــده احتمــال «اثــر» میباشــد .در ایــن نظریههــا
«مناســبت و ارتبــاط آمــاری» مفهومــی اساســی اســت.
منظــور از مناســبت و ارتبــاط آمــاری ایــن اســت کــه در
بســیاری از رویدادهــا تعاقــب و انتظــام همیشــگی میــان
علــت و معلــول نیســت .بدیــن معنــا کــه اثــری کــه معلــول
یــک علــت خــاص دانســته میشــود ،ممکــن اســت در
غیــاب آن علــت متحقــق شــود یــا بــا وجــود حضــور
علــت ،اثــر متحقــق نشــود ،بــرای مثــال کشــیدن ســیگار
علــت بــرای ســزطان ریــه اســت ،ولــی همــه ســیگاریها
مبتــا بــه ســرطان ریــه نمــی شــوند ،امــا گســترش ســرطان
ریــه در ســیگاریها بیــش از غیرســیگاریها محتمــل تــر
اســت.
ایــن نظریــه هــا از نیمــه دهــه  1990دیگــر از کانــون توجــه
فیلســوفان علــم بیــرون رفتــه اســت و در عمــل پــروژهای
شکســت یافتــه در متافیزیــک مبتنــی بــر علــم اســت؛ امــا
بررســی ایدههــا ،نقدهــا و پاســخ هــای آن میتوانــد
بــرای مســئله مــورد نظــر مــا درس آمــوز باشــد.
بخش دوم .علیت به زبان احتماالت
بــا اســتفاده از احتمــال شــرطی تــاش شــده کــه ایــده
علیــت احتماالتــی صورتبنــدی شــود ،اگــر  Cعلــت
و  Eمعلــول و اثــر آن علــت باشــد ،دو فرمــول زیــر
نمایشدهنــده ایــده فــوق اســت:
()P(E|C) > P(E )1
()P(E|C) > P(E|~C )2
در صورتبنــدی یــک نظــام حســاب بــرای علیــت
احتماالتــی برخــی ماننــد رایشــنباخ ،ســوپز و کارترایــت
نامســاوی اول و برخــی ماننــد اســکریم و ایلــس نامســاوی
دوم را پایــه حســاب ع ّلــی قــرار دادهانــد.
ایروینــگ جــان گــود تــاش میکنــد تــا بــه یــک زنجیــره
علــی بــر مبنــای میــزان قــوت ارتباطــات هــر گــره در
زنجیــره یــک درجــه قــوت بــه کل زنجیــره نســبت دهــد.
هــدف او بررســی انــواع معینــی از شــبکه رویدادهــا اســت
کــه رویــداد اولیــه  Fرا بــه رویــداد نهایــی  Eپیونــد
مــی دهــد ،ایــن بررســی معمــوال بــه وســیله رویدادهــای
واســطه ای مختلــف  ،Gi،و تعریــف یــک انــدازهX(E: ،
 )Fبــه عنــوان «مرتبــه ای کــه  Fموجــب  Eاســت»
صــورت میگیــرد .ایــن تعریــف از زنجیــره هــای ع ّلــی
یکــی از مفاهیمــی اســت کــه در مطالعــات ع ّلــی بســیار
مــورد اســتفاده قرارگرفتــه ،امــا ایــن ایــده کــه قــوت ع ّلــی
کل زنجیــره بــه انــدازه قــوت گــره هــای واســط تقلیــل داده
شــود ،مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت .ســوپز نیــز تــاش
نمــود بــا معرفــی انــواع علــت ماننــد علــت مشــهود ،علــت
کاذب ،علــت منفــی ،علــت مســتقیم و غیرمســتقیم ،علــت
مکمــل ،شــروط الزم و کافــی یــک طبقهبنــدی ارائــه دهــد.

او بــا ایــن کار نظری ـهای کیفــی بــرای بیــان روابــط ع ّلــی
میــان پدیــده هــا را مطــرح کــرد .علــت منفــی از مــواردی
اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــرای مثــال
در پرتــاب تــوپ گلــف برخــورد تــوپ بــه شــاخه درخــت
یــا یــک مــوش علــت منفــی دانســته میشــود ،زیــرا در
اغلــب مــوارد باعــث انحــراف تــوپ و نیفتــادن آن در
گــودال میشــود ،ولــی در برخــی رویدادهــای خــاص
ایــن اتفــاق مــی توانــد علــت افتــادن تــوپ در گــودال
شــود .بــه همیــن خاطــر اینکــه آیــا بایــد میــان ســطح
جمعیــت و علیــت نوعــی بــا ســطح منفــرد و علیــت
خــاص تفکیــک ایجــاد کــرد ،میــان افــرادی کــه بــه علیــت
احتماالتــی پرداختهانــد ،اختــاف وجــود دارد.
گــود و ســوپز مناســبت آمــاری مثبــت را شــرطی
تعریفشــده بــرای علــت مشــهود و نیــز تمــام انــواع
علــت میداننــد .ایــن نظریــه ســعی دارنــد روابــط ع ّلــی را
بــر اســاس روابــط احتمالــی بیــن رویدادهــای مجــزا تعبیــر
کننــد .روابــط ع ّلــی بــا ارتبــاط و مناســبت آمــاری بیــن
رویدادهــا نمایــان میشــوند.

چپ پاتریک سوپ ِز راست هانس رایشنباخ

بخش سوم .نقدها
نقــد هســلو :بــا نظریههــای موجبیتــی نیــز میتــوان
مناســبت آمــاری را توضیــح داد ،ولــی نظریههــای احتمالــی
در توضیــح ( )1تعاقــب همیشــگی معلــول از علــت و ()2
کفایــت علــت بــرای معلــول بــا مشــکل مواجــه هســتند.
نقــد کارترایــت :ایــن نظریــه نمیتوانــد میــان روابــط
ع ّلــی بیــن رویدادهــای «نوعــی» و رویدادهــای «رخداده»
تمایــز قائــل شــود .علــت هــای منفــی امــوری هســتند کــه
معمــوال در ســطح نــوع احتمــال رخــداد معلــول را کاهــش
میدهنــد ولــی در برخــی رویدادهــای خــاص میتواننــد
خــود ســبب اتفــاق رویــداد شــوند.
نقــد مــورد نظــر مــا :بــا تعمیمــی کــه ســوپز در فصــل
پنجــم کتــاب خــود در مــورد متغیرهــای تصادفــی میدهــد،
علــل مــورد تعریــف او بــه مفاهیــم همبســتگی ،واریانــس و
کوواریانــس تقلیــل مییابــد .یکــی از مشــکالت مطالعــات
آمــاری ایــن اســت کــه بــا مفاهیــم صرفـ ًا آمــاری نمیتــوان
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همبســتگیها و مســیرهای ع ّلــی را از همبســتگیهای و
مســیرهای غیرع ّلــی و اتفاقــی تفکیــک کــرد.

تیموتی ویلیامسون استاد دانشگاه آکسفورد

526

بخــش چهــارم .نظریههــای علیــت آمــاری همــراه بــا
توضیــح فیزیکــی
بــا اســتفاده از نقادیهــای ویزلــی َســمن میتوانــد پاســخی
دربــاره ایــن مســئله داد کــه آیــا نمــی تــوان روابــط ع ّلــی را
از غیــر ع ّلــی صرفـ ًا بــا اســتفاده از مفاهیــم آمــاری تفکیــک
کــرد؟ مســئله اصلــی َســمن ،مســئله تبییــن علمــی اســت.
پــروژه ســمن در بــاب تبیــن بــه دو دوره تقســیم میشــود:
اندیشــه محــوری او در دوره اول ایــن بــود کــه مــا بــا
توســل بــه «اطالعــات بــه لحــاظ آمــاری مرتبــط» تبییــن
میکنیــم ،وی تــا دهــه  1970گمــان میکــرد میتــوان
مفاهیــم ع ّلــی را صرفـ ًا بــر حســب مفاهیــم آمــاری وضــوح
بخشــید و در نتیجــه الگــوی مناســبت آمــاری میتوانــد
فقــدان رهیافــت ع ّلــی را جبــران کنــد .امــا او از ســال
 1980متوجــه ناکامــی تــاش بــرای توضیــح روابــط ع ّلــی
بــر حســب روابــط آمــاری شــد و از ایــن رو توجــه خــود
را بــه ایضــاح ســازوکارهای ع ّلــی خــاص معطــوف کــرد.
از نظــر ســمن «علــت» رویــدادی اســت کــه ســازوکاری
را بــه کار میانــدازد کــه بــه وســیلة آن یــک ســاختار
معیــن تولیــد و منتشــر میشــود .او مفهــوم تجربــی
«علیــت» را بــا ارجــاع بــه مفاهیــم «فراینــد»« ،محــل
تقاطــع» و «احتمــاالت» توضیــح داد .فراینــد تــداوم یــک
هویــت ،کیفیــت یــا ســاختار اســت و بــه دو دســتة ع ّلــی
و غیرع ّلــی تقســیم مــی شــود .فرایندهــای ع ّلــی ،تغییــرات
یــا «نشــانههایی» را کــه بــر روی آنهــا ایجــاد میشــود،
منتقــل میســازند ،ولــی فرایندهــای غیرع ّلــی چنیــن
نمیکننــد .نظریههایــی ماننــد ایــن کــه میــان علــت
و معلــول تبــادل اطالعــات اتفــاق میافتــد،
توضیحــی طبیعــی از چیســتی علیــت اســت.
ارتبــاط آمــاری یــک تعمیــم آمــاری
اســت ،اینکــه روابــط آمــاری را در
قالــب روابــط ع ّلــی بخواهیــم
بیــان کنیــم ،همیشــه

ممکــن نیســت ،زیــرا وابســتگی آمــاری بــدون اســتناد بــه
هویتهــای نظــری تبیینپذیــر نیســت و همیــن نکتــه دلیــل
عــدم کفایــت مفاهیــم صرفــ ًا آمــاری بــرای تبییــن ع ّلــی
فرایندهــا و رویدادهــا اســت و در تبییــن ع ّلــی عــاوه بــر
مفاهیــم آمــاری بــه همیــن جهــت بــه مفاهیــم فراآمــاری نیــز
نیــاز اســت.
بخــش پنجــم .علیــت احتماالتــی و مســئله علیــت در
مطالعــات آمــاری
ً
از مفاهیمــی کــه ابتدائ ـا توســط رایشــنباخ طــرح شــده و در
کار َســمن وجــود دارد و میتوانــد حلقــه واســطی میــان
نظریههــای علیــت احتماالتــی بــا نظریههــای ناوردایــی
و مداخلــه باشــد« ،چنــگال رابــط» Conjunctive Fork
اســت .فرایندهــا بــه دو دســتة ع ّلــی و غیرع ّلــی تقســیم
میشــوند .فرایندهــای ع ّلــی ،تغییــرات یــا «عالمتهایــی»
را کــه بــر روی آنهــا ایجــاد میشــود ،منتقــل میســازند،
ولــی فرایندهــای غیرع ّلــی چنیــن نمیکننــد .ســمن دو
نــوع محــ ِل تقاطــع را کــه فرایندهــا در ورای آنهــا دچــار
تغییــر میشــوند ،مشــخص ســاخت )1( :چنــگال رابــط،
( )2دیگــری چنــگال متعامــل .ســمن «اصــل علــت مشــترک»
رایشــنباخ را اصــل هدایتکننــدة باارزشــی بــرای جســتجوی
چنــگال مرتبطکننــده میدانســت .بنابــر اصــل «علــت
مشــترک» وقتــی رویدادهــای بــه ظاهــر نامرتبــط همــراه و
متصــل بــا فراوانــیِ بیــش از مــورد انتظــار اتفــاق میافتــد،
اگــر آنهــا مســتقل باشــند ،پــس فــرض ایــن اســت کــه علتــی
مشــترک وجــود دارد .چنــگال رابــط نیــز بــرای تحمیــل یــک
جهــت یــا عــدم تقــارن بــر اســاس ترتیــب خطــی زمــان
خطــی اســتفاده میشــود کــه بــر اســاس جداشــدن یــا
جدانشــدن دو رویــداد از هــم مشــخص میشــوند.
رایشــنباخ مفهــوم اصطــاح «جداکــردن Screening
 » offرا نیــز بــرای توصیــف نــوع خاصــی از احتمــال
احتمــاالت معرفــی کــرده اســت کــه بــر اســاس آن اگــر
 )P(E|A&C)=P(E|Cباشــد ،آنــگاه  Cجداکننــده
 Aاز  Eگفتــه مــی شــود .هنگامــی کــه 0>)P(E&C
باشــد ،ایــن برابــری بــاال معــادل بــا ایــن برابــر اســت کــه
َ .)P(A&E|C)=P(A|C).P(E|Cســمن بــه ایــن مفهــوم
اهتمامــی نــدارد ولــی ایــن مفهــوم بــا مفهــوم وفــاداری
 Faithfulnessدر مبحــث اســتنباط ع ّلــی ارتبــاط دارد.
بررســی ارتبــاط ایــن مفاهیــم میتوانــد زمینــه متافیزیکــی
ایجــاد شــده توســط نظریــه هــای علیــت احتماالتــی
بــرای متافیزیــک اســتنباط ع ّلــی را آشــکارتر کنــد
و تصویــری دقیــق تــر از علیــت مــورد نظــر
از روش هــای اســتنباط ع ّلــی را پیــش
رویمــان قــرار دهــد.

اولین جلسه سلسله نشستهای علمی
معنویت پژوهی

«هویت شناسی معنویت»
دوشنبه  25دیماه 1396
سخنرانان:

 حجتاالسالم دکتر سیداحمد غفاری قره باغ
(عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

دکتر بهزاد حمیدیه
(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

دبیر علمی:

حجتاالسالم دکتر عبداهلل محمدی
(عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)
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آقــای دکتــر محمــدی :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.
خیلــی خوشــحال هســتیم کــه در خدمــت فرهیختــگان
و عالقمنــدان گرامــی بــه فضــای حکمــت و عرفــان،
توفیــق داریــم کــه سلســله جلســاتی را در موضــوع
معنویــت پیگیــری کنیــم .مــن بــه دلیــل اغتنــام
فرصتــی کــه در حضــور اســاتید خواهیــم بــود ،مقدمــه
را طوالنــی نمــی کنــم .یــادآوری میکنــم کــه إن شــاء
اهلل ایــن جلســات بــه طــور سلســله نشس ـتهایی در
مــورد معنویــت ،نســبت معنویــت بــا دیــن ،نســبت
معنویــت بــا معنــای زندگــی و تفاســیر مختلفــی کــه از
معنویــت اراده داده شــده اســت ادامــه خوهــد داشــت.
همــه مــا بــه ضــرورت ایــن بحــث واقــف هســتیم.
در فضــای جهانــی و بــه ویــژه در قــرن بیســتم و
بعــد از تمرکــز بشــر بــر فضاهــای تجربــه گرایــی
و انحصــاری کــه نســبت بــه تجربههــای حســی
داشــت ،نتوانســت مســائل بنیادیــن را حــل کنــد .از
یــک طــرف فضــای صنعتــی و مدرنیســم و از ســمت
دیگــر ســایر عوامــل دســت بــه دســت هــم داد تــا

بشــر احســاس نیــاز عمیقــی بــه مفهــوم معنویــت یــا
 spiritualityداشــته باشــد .امــا ایــن احســاس نیــاز
درســت ،تــوأم بــا یــک پاســخ صحیــح نبــود .آنچــه
کــه بــه عنــوان معنویــت در غــرب عرضــه شــد ،بــا
آن نیــاز فکــری تالئــم و ســازگاری نداشــت .بســیاری
از آنچــه کــه مــا بــه عنــوان معنویــت میشــنویم و
میخوانیــم ،و رشــد معنــاداری ،معناگرایــی و معنــوی
زیســتن لزومـ ًا بــا آن تلقــی کــه در حقیقـ ِ
ـت معنویــت
هســت ،یکســان نیســت.
همــه اینهــا ســؤاالتی را بــرای مــا پدیــد مـیآورد کــه
واقعــ ًا معنویــت چیســت؟ آیــا معنویــت بــا عرفــان
یکــی اســت؟ اگــر کســی بخواهــد معنــوی باشــد،
حتم ـ ًا بایــد عرفانــی زندگــی کنــد؟ آیــا معنویــت بــا
احســاس و آرامــش یکــی اســت؟ آیــا معنــوی بــودن
بــه ایــن معناســت کــه حــال خوبــی داشــته باشــیم و
تجربههــای مینــوی داشــته باشــیم؟ آیــا معنویــت در
ناســازگاری و جــدال بــا عقــل اســت؟ گاهــی ادعــا
میشــود کــه مســیر عقــل از مســیر عرفــان جداســت

یــا مســیر عقــل از مســیر عشــق و معنویــت جداســت.
آیــا میتوانیــم فــرض کنیــم کــه عقــل و معنویــت
بــا هــم ناســازگارند؟ آیــا لزومــ ًا معنویــت بایــد از
مجــرای دیــن باشــد؟ آیــا ادیــان بــه معنویــت کمــک
میکننــد؟ آیــا ادیــان در برابــر معنویــت هســتند؟
همــه اینهــا ســؤاالتی هســتند کــه بــرای هــر کــدام از
مــا پیــش میآینــد .ولــو اینکــه حــوزه پژوهــش و
مطالعــات جــدی مــا بحــث معنویــت نباشــد ،مســأله
معنــا و معنویــت بــه عنــوان یــک انســا ِن فطــری
برایمــان اهمیــت پیــدا میکنــد.
اگــر آن معیــار اصلــی تشــخیص ســره از ناســره را
بــه دســت نیاوریــم ،در ایــن آشــفته بــازاری کــه بــه
میزانــی کــه گوهرهــای فــراوان دارد ،تقلبیهــای
فــراوان نیــز در آن وجــود دارد ،و بــه میزانــی کــه
گوهرهــای فــراوان در آن هســت ،ســارقان جــدی نیــز
در کمیــن آن نشســته انــد ،ممکــن اســت کــه تهدیــد
شــویم .لــذا گذشــته از ایــن کــه ایــن مســأله یــک
موضــوع تخصصــی ،تئوریــک و آکادمیــک اســت،
بــا فطــرت تــک تــک مــا انســانها ،خصوصــ ًا
انســانهایی کــه مســائل بنیادیــن زندگــی برایشــان
جــدی اســت و ســؤاالت سرنوشــت ســازی ذهــن
شــان را اذیــت میکنــد و نمــی تواننــد بــه ســادگی از
کنــار ایــن مباحــث بگذرنــد ،ســر و کار دارد.
مــا ایــن توفیــق را داریــم کــه در ایــن جلســه از
محضــر دو بزرگــوار اســتفاده کنیــم :نخســت جنــاب
آقــای دکتــر بهــزاد حمیدیــه ،از اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاه تهــران اســت .ایشــان ســالها در مقولــه
عرفــان و معنویــت کار کــرده انــد و تألیفــات و
آثــاری دارنــد؛ و دوم جنــاب آقــای دکتــر ســید احمــد
غفــاری ،عضــو هیئــت علمــی مؤسســه حکمــت و
فلســفه ایــران اســت .ایشــان نیــز چهــار ســال اســت
کــه موضــوع جــدی پژوهــش شــان ،مقایســه معنویــت
در فرهنگهــای مختلــف و ادیــان مختلــف اســت.
ایشــان معنویتهــای منهــای دیــن و معنویتهــای
مختلــف را بــه لحــاظ مبنایــی کار میکننــد و اثرشــان
نیــز در حــال انتشــار اســت.
همــان طــور کــه عــرض کــردم ،إن شــاءاهلل مــا سلســله
جلســاتی را بــا موضــوع معنویــت خواهیــم داشــت.
ایــن جلســه مشــخص ًا بــر معناشناســی معنویــت
متمرکــز میشــویم و بررســی میکنیــم کــه معنــای
معنویتــی کــه در جلســات آینــده گفتــه میشــود و
قــرار اســت مــورد پرســش قــرار گیــرد ،چیســت؟

چــه نســبتی میــان معنویــت مــدرن و معنویتــی کــه در
ادیــان هســت وجــود دارد؟ آیــا آن معنویــت مدرنــی
کــه در فیلمهــا ،آثــار کالســیک ،رمانهــا ،تئاتــر و
نمایشــنامهها شــکل گرفتــه ،بــا آن معنویــت اصلــی
دینــی نســبتی دارد یــا نــدارد؟ در حــال حاضــر چــه
تعاریــف مختلفــی از معنویــت در ادبیــات پژوهشــی
رایــج اســت؟ نســبت آن بــا آرامــش ،مفاهیــم
روانشــناختی ،مفاهیــم اجتماعــی و همبســتگیهای
اجتماعــی چیســت؟ همچنیــن ســؤاالت دیگــری کــه
در خصــوص معناشناســی معنویــت هســتند را نیــز
بررســی خواهیــم کــرد.
بــا درخواســتی کــه از عزیــزان داشــتیم بــه مــا ایــن
اجــازه را دادنــد کــه بعــد از گفتگوهایــی کــه انجــام
خواهــد شــد ،بخشــی از جلســه نیــز بــه پرس ـشهای
حضــار محتــرم در خصــوص مفهــوم شناســی معنویت
اختصــاص داده شــود .إن شــاء اهلل ایــن جلســه بــرای
سلســله نشســتهای آینــده کــه بــا موضوعــات
دیگــری همــراه خواهنــد بــود مقدمــه میشــود .مــن
از دو اســتاد بزرگــوار تقاضــا میکنــم بــه جایــگاه
تشــریف بیاورنــد تــا جلســه را آغــاز کنیــم .در بــدو
امــر از جنــاب آقــای دکتــر غفــاری اجــازه میخواهیــم
کــه توصیفــی از صحنــه موجــود معنویــت شناســی در
جهــان ارائــه دهنــد .تفاســیر مختلفــی از معنویــت
در فرهنــگ جهانــی رایــج اســت؛ مثــل معنویــت
بــا نگاههــای روانشــناختی ،معنویــت بــا نگاههــای
جامعــه شــناختی و یــا معنویــت بــا نگاههــای دینــی.
در هــر صــورت ،تعاریــف گوناگونــی از معنویــت
میشــود .مــن از ایشــان خواهــش میکنــم کــه بــا
توجــه بــه ضیــق وقــت ،در اجمــال و در حــدود 15
دقیقــه ،تعاریــف مختلفــی کــه در حــال حاضــر از
معنویــت میشــود را خدمــت ســروران محتــرم ارائــه
دهنــد.

آقــای دکتــر غفــاری :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .از
حضــور بزرگــواران در ایــن جلســه و توجــه ویــژه ای
کــه بــه موضــوع ایــن جلســه شــد تشــکر میکنــم.
همچنیــن از آقــای دکتــر محمــدی کــه زحمــت
مدیریــت ایــن جلســه را پذیرفتنــد تشــکر فــراوان
دارم .البتــه در یکــی از اضــاع اصلــی ایــن بحــث،
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از گفتــار ایشــان هــم اســتفاده خواهیــم کــرد .آقــای
دکتــر محمــدی مقدمــه بســیار خوبــی را فرمودنــد.
اشــاره بــه ایــن موضــوع را بــرای شــروع بحثــم
ضــروری میدانــم کــه امــروزه یکــی از دغدغههــای
پژوهشــگران ،مخصوصـ ًا کســانی کــه دغدغــه انتخــاب
موضوعــات پژهشــیِ بــه روز دارنــد ،ایــن اســت کــه
مطلــع باشــند کــه در زمانــه مــا کــدام موضوعــات
بیشــتر مــورد توجــه جوامــع بیــن المللــی قــرار
میگیــرد.
امــروز مســأله معنویــت بــه عنــوان یــک مســأله اصلــی
و محــوری در مجامــع آکادمیــک مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت و تقریب ـ ًا همــه اندیشــمندا ِن پژوهشــگر
در حوزههــای روانشناســی و فلســفه انســان شناســی
بــا مســأله معنویــت درگیــر هســتند .تعــداد فــراوان
تعاریفــی کــه از معنویــت وجــود دارد،
شــاهد خوبــی بــرای ایــن ســخن بنــده
اســت .در اســتقصایی کــه بنــده از تعاریــف
متفکریــن غربــی در ایــن بــاره دارم ،حــدود
 700تعریــف از تعاریفــی کــه بــرای معنویت
ارائــه شــده اســت را شناســایی کــرده ام
و ایــن خیلــی جالــب اســت .چــون تلقــی
اولیــه مــا ایــن اســت کــه تعریــف معنویــت
یــک تعریــف واضــح اســت .از معنویــت
چیــز مبهمــی بــه ذهــن مــا نمیآیــد .امــا گوناگونــی
تعاریــف گویــای ایــن اســت کــه در هویتشناســی
معنویــت ،ابهــام وجــود دارد.
بــه نظــر میرســد کــه ایــن تعاریــف بایــد دســته بندی
شــوند .مــا نمیتوانیــم تعاریــف را بــه محوریــت
اشــخاص ارائــه کنیــم .چــون در آن صــورت حــدود
 700تعریــف بایــد بررســی شــود .مــن در اثــری کــه
امیــدوارم بــه زودی منتشــر شــود ،ایــن تعاریــف را در
دســتههایی مثــل تعاریــف بــا رویکــرد روانشــناختی،
یــا تعاریــف بــا رویکــرد جامعــه شــناختی ،یــا
تعاریــف بــا رویکــرد پدیدارشــناختی و غیــره دســته
بنــدی کــردهام .ایــن دســتهبندی کمــک میکنــد
کــه مشــخص شــود ایــن تعاریــف دقیقــ ًا در چــه
راســتایی طــرح میشــوند .در آن صــورت بررســی
ایــن تعاریــف نیــز نســبت ًا آســان خواهــد شــد.
مــن بعضــی از تعاریفــی کــه در نــزد متفکــران معروف
در چیدمــان اندیشــه غربــی ارائــه میشــود را اجمــاالً
مــرور میکنــم .بخــش اول ،تعاریــف بــا رویکــرد
روانشــناختی اســت .مــن بــه طــور مشــخص،

تعریــف آقایــان کاوانــگ و مایــرز کــه معنویــت را
بــه عنــوان تمایــات روانشــناختی اشــخاص بــه
گونــه قابــل انعطــاف بــه گرایشــات متنــوع معرفــی
میکننــد ،در ایــن دســته قــرار دادم .لیکــن ایــن
تمایــل روانشــناختی ،همــراه بــا جســتجوی مــداوم
ِ
زیســت مبتنــی بــر اعتقــاد بــه وجــود
معنایابــی و
عوالــم برتــر اســت .ایــن تعریــف آقــای کاوانــگ و
مایــرز از معنویــت اســت .اگــر توجــه داشــته باشــید،
در ایــن تعریــف یــک رویکــرد فردگرایانــه حاکــم
اســت .یعنــی شــما ممکــن اســت کــه در اشــخاص
مختلــف ،گونههــای مختلــف جســتجوگری معنــا
را ببینیــد .ایــن تفاوتهــا بســتگی بــه ایــن دارد
کــه شــما در چــه موقعیتــی زندگــی میکنیــد؛ تــا
بــه حــال چــه حوادثــی بــرای زندگــی شــما افتــاده
اســت؛ و چــه مســیری بــرای زندگــی شــما
شــکل گرفتــه اســت .ممکــن اســت بــرای
کســی در ابتــدای زندگــی حادثــه ای اتفــاق
افتــاده باشــد و مســیر زندگــی او را بــه
کلــی عــوض کــرده باشــد .در ایــن صــورت
جســتجوی مقصــدی کــه او انجــام میدهــد،
بــا آن مقصدجویــی کــه یــک آدم در زندگــی
عــادی انجــام میدهــد متفــاوت اســت .ایــن
فردگرایــی باعــث میشــود کــه یافتــن یــک
معنــای واحــد بــرای معنــای مقصــد بــرای مــا ســخت
شــود .جســتجوی مقصــد ،تعبیــری اســت کــه در
اینجــا بــه کار مـیرود ،امــا کلمــه مقصــد بــر حســب
تنوعــات شــخصیتی تفــاوت خواهــد کــرد .بــه همیــن
خاطــر ،ایــن تعریــف کامـ ً
ا ســوبژکتیو و برخاســته از
نهــاد فــردی شــخص اســت.
مــن بــه تعریــف دوم هــم اشــاره میکنــم و بــه بحثــم
در ایــن قســمت خاتمــه میدهــم .هــدف ایــن اســت
کــه مــروری بــر شــیوه تعاریفــی کــه در اندیش ـههای
غربــی وجــود دارد داشــته باشــیم ،تــا ببینیــم کــه
ایــن تعاریــف چــه قــدر بــا رویکردهــای موجــود در
آن چیدمــان ســازش دارنــد .آقــای پرینســیپ یــک
روانشــناس و دیــن پــژوه اســت .آقــای پرینســیپ
معنویــت را بــه عنــوان یــک روش زندگــی معرفــی
میکنــد کــه ایــن روش زندگــی بایــد جســتجویی
بــرای افزایــش آگاهــی را بــه همــراه داشــته باشــد.
انســان معنــوی از نــگاه آقــای پرینســیپ انســانی
اســت کــه تــاش میکنــد آگاهــی خــود را افزایــش
بدهــد و بــا ایــن افزایــش آگاهــی ،بــرای خــود یــک

هویــت تاریخــی فراهــم کنــد .کلمــه هویــت تاریخــی
در نــگاه آقــای پرینســیپ یــک کلیــد واژه اســت و او
بــا ایــن تعبیــر ،بــه مفهــوم انســانیت ارتبــاط برقــرار
میکنــد .او میگویــد انســانیت یــک افــق تاریخــی
دارد و مــا بایــد تــاش کنیــم کــه خــود را بــه آن افــق
تاریخــی نزدیــک کنیــم .او تعریــف معنویــت را بــه
ایــن شــکل انجــام میدهــد.
در ایــن تعریــف نیــز مــا شــاهد یــک گفتمــان
پلورالیســتی هســتیم؛ یعنــی شــما بــاز هــم یــک
تعیــن معنایــی بــرای معنــای معنویــت نداریــد .امــا
نداشــتن تعیــن معنایــی یعنــی چــه؟ بعضــی افــراد
در اطــراف مــا دیــده میشــوند کــه بــه گونــه ای
در درون خودشــان زندگــی میکننــد و در تلقــی
نفســی خودشــان معتقدنــد کــه معنــوی هســتند.
ایــن دســته از افــراد اصــ ً
ا بــه دیگــران
کار ندارنــد و اینکــه دیگــران در مــورد
آنهــا چــه فکــری میکننــد ،برایشــان
مهــم نیســت .دیــدگاه آنهــا ایــن اســت
کــه مــن در درون شــخصیت خــودم ،بــر
اســاس تاریخچــه زندگــی خــودم و بــر
اســاس حوادثــی کــه برایــم اتفــاق افتــاده
اســت ،یــک قالــب شــخصیتی پیــدا کــردم
و در آن قالــب شــخصیتی ،یــک چینــش
فکــری هــم دارم .مــن اینگونــه فکــر میکنــم و
لــذا مقصــدی را کــه بــرای زندگــی خــودم تعریــف
کــرده ام ،طبــق همیــن تاریــخ زندگــی خــودم اســت.
شــخصی را در ســنت دینــی خودمــان در نظــر بگیریــد
کــه تمــام رفتارهایــش بــر حســب آن چیــزی اســت
کــه خــودش بــرای خــودش ترســیم کــرده اســت و
فکــر میکنــد کــه معنویــت همیــن اســت .مثــ ً
ا او
صبــح ،ظهــر و شــب نمــاز میخوانــد ،ولــی شــما
در زندگــی او یــک ارتبــاط قــوی بــا جامعــه نمــی
بینیــد .مــا دیــروز حادثــه خیلــی تلــخ کشــتی ســانچی
را داشــتیم .هنــوز خیلیهــا هســتند کــه نمــی داننــد
چــه اتفاقــی افتــاده اســت و اگــر بــه آنهــا بگوییــد
کــه یــک کشــتی غــرق شــده اســت ،میپرســند کجــا
غــرق شــده اســت؟ بــرای ایــن دســته از افــراد ،ارتباط
بــا جامعــه مطــرح نیســت .امــا ایــن فــرد خــود را در
چیدمــان زندگــی اش معنــوی میدانــد .ایــن امــر بــه
ایــن دلیــل اســت کــه معنویــت در ســاختار زندگــی او،
بــر اســاس شــخصیتی کــه او بــرای خــودش طراحــی
کــرده اســت شــکل میگیــرد.

رویکــرد پلورالیســتی آقــای پرینســیپ کــه معنویــت
را بــه عنــوان یــک روش در زندگــی بــر اســاس
هویــت تاریخــی تعریــف میکنــد ،باعــث میشــود
کــه چنیــن اشــخاصی هــم معنــوی حســاب شــوند،
ولــو اینکــه هیــچ گونــه ارتباطــی بــا جامعــه نداشــته
باشــند ،ولــو هیــچ گونــه دردمنــدی بــا کســی نداشــته
باشــند .ایــن یکــی از ویژگیهــای ایــن تعریــف اســت
کــه برخاســته از رویکــرد فردگرایانــه اســت .تعاریــف
دیگــر هــم تقریبــ ًا در همیــن طیفــف میگنجنــد.
تقریبـ ًا همــه تعاریــف غربــی بــا وجــود اینکــه اشــکال
مختلفــی دارنــد ،بــه گونــه ای بــه همیــن آســیبی کــه
االن چنــد کلمــه ای در مــورد آن صحبــت کــردم مبتــا
هســتند .از وقتــی کــه گرفتــم ،عذرخواهــی میکنــم.
آقــای دکتــر محمــدی :از آقــای دکتــر غفــاری خیلــی
متشــکرم .ایشــان در بحــث خــود بــه چنــد
دســته بنــدی از تعاریــف معنویــت ،مثــل
تعاریــف روان شــناختی ،جامعــه شــناختی و
پدیدارشــناختی اشــاره کردنــد و بــر تعاریف
روان شــناختی متمرکــز شــدند .ایشــان
ضمــن ارائــه چنــد مصــداق ،نشــان دادنــد
کــه معمــول ایــن تعاریــف ،بــه نســبیت و
یــک تکثرگرایــی منتهــی میشــود .چــرا
کــه نــوع مقصــد بــرای هــر فــرد ،ممکــن
اســت متفــاوت باشــد و همیــن طــور هویــت تاریخــی
افــراد نیــز میتوانــد ناهمگــون باشــد.
حــال در خدمــت آقــای دکتــر حمیدیــه هســتیم.
مــن ســؤالی از ایشــان دارم و در مقدمــه ســؤال ،ایــن
نکتــه را عــرض میکنــم کــه اســتیس در کتــاب
فلســفه و عرفــان خــود بحثــی را راجــع بــه تعاریــف
تجربههــای عرفانــی مطــرح میکنــد .مــا بــا ســنت
دینــی و ریاضتهایــی کــه در  contextشــریعت
بــود مواجــه بــوده ایــم و اشــخاص معنــوی امثــال
عالمــه طباطبایــی و مرحــوم آقــای قاضــی کــه از علمــا
و بــزرگان بودنــد را در پیرامــون خودمــان دیــده ایــم.
ایــن تشــابه بــه ذهــن میرســد کــه معنویتــی کــه امثال
اســتیس و دیگــران مطــرح میکننــد ،شــبیه بــه همیــن
معنویــت امــا بــا تفاوتهــای جزیــی اســت .اســتیس
در کتــاب خــود میگویــد تجربههــای عرفانــی یعنــی
اینکــه انســان بتوانــد بــه ادراکاتــی دســت پیــدا کنــد
کــه عمــوم افــراد بــه آن دسترســی ندارنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،ادراکات ماورایــی بــرای انســان حاصــل شــود
کــه در زندگــی عرفــی و همگانــی دســت یافتنــی
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نیســت.
اســتیس در ادامــه ســؤالی را مطــرح میکنــد .او
میگویــد مــا میبینیــم کــه بســیاری از جوانــان در
اثــر اســتعمال برخــی از داروهــای روانگــردان و مــواد
مخــدر ،بــه ادراکاتــی میرســند کــه عمــوم افــراد بــه
آن نمــی رســند .کســی کــه از هــر داروی روانگــردان
اســتفاده میکنــد ،تغییــری در شــنیدهها و دیدههایــش
پیــدا میشــود و شــاید ســطح هوشــیاری ،شــنوایی یــا
بینایــی او بــا دیگــران متفــاوت بشــود .ممکــن اســت
او چیزهایــی را حقیقتـ ًا ببینــد یــا بشــنود کــه مــا نمــی
شــنویم .اســتیس ایــن ســؤال را مطــرح میکنــد کــه
حتــی اگــر کســی بــر اثــر اســتعمال داروهــای صنعتــی
بــه ایــن ادراکات برســد ،آیــا مــا آنهــا را نیــز عرفانــی
میدانیــم؟ اســتیس بــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت
میدهــد و میگویــد کــه مــا ایــن دســته از ادراکات
را هــم عرفــان و معنویــت میدانیــم.
حــال ایــن ســؤال بــه ذهــن میرســد کــه معنویتــی
کــه در تمــدن مــدرن تعریــف میشــود ،بــا
معنویتــی کــه مــا در بــزرگان خودمــان شــنیده ایــم،
حــال بــا اصطالحــات مختلفــی چــون طریقــتیــا معنویتهایــی کــه از راه عبــادت و تهجــد بــه
دســت آمــده -چــه تناســبی دارد؟ آیــا ایــن تفاوتهــا
جزیــی اســت؟ یــا مبنایــی هســتند؟ اگــر مــا ایــن
تفــاوت را ندانیــم ،نســبت بــه متــون و ادبیــات
معاصــر دچــار بدفهمــی میشــویم .لــذا مــن از
جنــاب آقــای دکتــر حمیدیــه درخواســت میکنــم
کــه تقابلهــای مفهومــی معنویــت را در معنویــت
مــدرن و معنویتهــای دینــی در مؤلفههــای اصلــی
آن ترســیم کننــد.
آقــای دکتــر حمیدیــه :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.
مــن هــم از تشــکیل ایــن جلســه و موضــوع خیلــی
جــذاب آن تشــکر میکنــم .البتــه اگــر بنــده بتوانــم آن
را درســت ترســیم کنــم! امــا بیانــات دکتــر غفــاری و
دکتــر محمــدی کافــی و وافــی اســت و ان شــاء اهلل آن
نقصهــا را جبــران خواهــد کــرد.
عــرض بنــده از اینجــا شــروع میشــود کــه مــا بایــد
یــک تمایــز جــدی بیــن مفهــوم معنویــت در ســنت
(یعنــی پیشــامدرن) و دوران مــدرن (یــا بــه تعبیــر
دقیــق تــر ،پســت مــدرن) قائــل شــویم .مشــتاقانه
منتظــر رؤیــت کتــاب آقــای دکتــر غفــاری کــه کار
ســنگین پژوهشــی و تحقیقــی از ایشــان بــرده اســت
هســتیم .امــا اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه همــه ایــن

رویکردهــا و approachهــا ،محصــول تفکــر پســت
مــدرن و جدیــد هســتند .حــال بــه بررســی معنــای
معنویــت در ســنت میپردازیــم .کلمــه معنویــت ،در
ســنت نیــز وجــود داشــت؛ مثــل مثنــوی معنــوی .البتــه
معنویــت کاربردهــای فــراوان دیگــر نیــز داشــت .بــه
نظــر چنیــن میرســد کــه واژه معنویــت وابســتگی
شــدیدی بــه دیــن داشــت و خــارج از محــدوده دیــن،
هیــچ گونــه تعریفــی بــرای آن ارائــه نمــی شــد .در
واقــع میتــوان گفــت کــه بــه رشــد شــخصی بــا
آن ایــده آلهایــی کــه دیــن رســمی یــا دیــن ســنتی
ترســیم میکــرد ،معنویــت میگفتنــد .انســان معنــوی
در ســنت مــا بــه معنــای کســی اســت کــه بســیار دیــن
دارد و بــه مــدارج عالــی دینــداری رســیده و آن ایــده
آلهــا در او کســب شــده انــد و در او نمــود و تجلــی
پیــدا کــرده انــد .ایــن عمــق ،تعمیــق و فــرو رفتــن
در ژرفــای دیــن ،قاعدت ـ ًا در قالــب اتحــاد شــریعت،
طریقــت و حقیقــت در عرفــان اســامی تبییــن
میشــود .میتــوان گفــت کــه حدأقــل در عـ ِ
ـرف عــام
چنیــن بــود کــه اگــر کســی خــارج از چارچوبهــای
دینــی گام م ـیزد و از اعتقــادات ،شــعائر و واجبــات
و محرمــات دینــی تخطــی میکــرد ،قاعدتــ ًا بــه او
«معنــوی» گفتــه نمــی شــد.
ایــن مســأله در دوران ســنت ،در دینهــای مختلــف
قابــل بررســی اســت .اگــر اجــازه دهیــد ،مــن نــگاه
کوتاهــی بــه دینهــای دیگــر نیــز بیانــدازم .مثــ ً
ا
شــاید بتــوان برابــر نظیــر واژه معنویــت را در دیــن
زرتشــتی کلمــه ا َ َشــ َونی دانســت .ا َ َشــ َون یعنــی
 spiritualیــا معنــوی .تحلیــل واژه اشــون میتوانــد
مــا را بــا ابعــاد معنویــت در ســنت آشــنا کنــد .در
دیــن زرتشــتی بــه کســی کــه دینــدار و دینــی اســت،
بهدیــن میگوینــد .امــا کلمــه اشــون غیــر از دینــدار
اســت .اشــون یعنــی کســی کــه خــودش را بــر قانــون
اشــه منطبــق کــرده اســت .اشــه در واقــع آن نظــم و
معیــارِ نظــم کیهانــی ،اخالقــی و اجتماعــی اســت کــه
جهــان و جامعــه انســانی را برپــا داشــته و اخالقیــات
مــا نیــز بــر آن معیــار تعریــف میشــوند .محافــظ و
نگهــدار ایــن نظــم کیهانــی یــا اشــه ،اَردی َوهیشــت
اســت و نمــاد آن آتــش اســت .کســی کــه رفتــار،
گفتــار و پنــدار خــود را بــر قانــون اشــه منطبــق کنــد،
اشــون میشــود .معنــوی یعنــی کســی کــه خــود
را بــر قانونــی کــه میــان میکــروکازم ،ماکــروکازم و
مــزوکازم متحــد اســت ،منطبــق کــرده اســت .ایــن

ســه ،عالــم را بــه هــم میپیوندنــد.
مــن در زبــان هنــدی دو واژه را در خصــوص معنویــت
میشناســم .حــال اگــر بزرگــوارن کلمــه دیگــری را
نیــز میشناســند کــه بــه بنــده بگوینــد ،خوشــحال
میشــوم .در هنــد کلمــه اَســوریَه را داریــم کــه
بــه معنــای غیــر مــادی بــودن ،از مــاده کنــده شــدن
و بــه ارزشهــای فرامــادی فکــر کــردن یــا وابســته
بــودن اســت .ایــن معنایــی از اســوریه اســت کــه در
سانســکریت گفتــه میشــود .در واژه هنــدی امــروزی
نیــز اَدهیــات َ
میکتــا گفتــه میشــود .جالــب اســت
کــه بخشــی از ایــن کلمــه ،آتمــن اســت .در ادهیــات
میکتــا ،ادهــی بــه آتمــن اضافــه شــده اســت و بــه
معنــای فــرو رفتــن در آتمــن اســت .آتمــن در هنــد
بــه معنــای نفــس ،خویشــتن Soul ،یــا  selfاســت.
ایــن نکتــه جالبــی اســت؛ چــرا کــه مــا میفهمیــم
معنویــت بــه معنــای فــرو رفتــن در خــود ،درون
نگــری و خویشــتن نگــری اســت .انســان فقط جســم،
ظاهــر و نیازهــای مــادی نیســت .بــه قــول عرفــای
اســامی ،انســان اطــوار ســبعه دارد .انســان اعمــاق و
ژرفــای بیکرانــی دارد کــه بــا تعمیــق در خــود و بــا
فــرو رفتــن در انفــس و عالــم انفســی میتوانــد بــه
درجــات عالــی از وجــود و هســتی برســد.

در واژگان عبــریُ ،رخانیــوت را داریــم کــه همــان
روحانیــت اســت .بــه نظــر میرســد کــه رخانیــوت
دقیقـ ًا منطبــق بــا واژه اروپایــی  Spiritualityاســت.
بــه نظــر مــن در بیــن همــه زبانهــا ،کلمــه معنویــت
بهتریــن و گویاتریــن واژه ای اســت کــه بــرای ایــن
منظــور وجــود دارد .ایــن واژه عربــی خیلــی بهتــر از
کلمــه  spiritualityمیتوانــد آن معنایــی کــه مــد
نظــر هســت را برســاند .وقــت کافــی بــرای صحبــت
در مــورد ایــن واژه را نداریــم ،بنابرایــن بــه ســراغ
دنیــای مــدرن یــا پســت مــدرن میآییــم .مــا در ایــن
دوره ،یــک تحــول جــدی معنایــی پیــدا میکنیــم.
زیــرا در ظــرف و فضــای پســت مــدرن ،خویشــتن
انســان ،فردگرایــی و حتــی فــرا فردگرایــی و نفــی
اتوریتههــای بیــرون از خویشــتن خیلــی جــدی
میشــود .ایــن تحــوالت ،روی واژه معنویــت تأثیــر
جــدی گذاشــته اســت .جــدا شــدن از اتوریتههــای
بیرونــی (کــه بــه عنــوان یــک شــعار کلیــدی

بــرای پســت مدرنهــا مطــرح اســت) موجــب
میشــود کــه معنویــت ،ســاختارمند نباشــد .فضــای
پساســاختارگرایی و فضــای فروپاشــی کــه لیوتــار بــه
آنهــا اشــاره میکنــد ،ایــن امــر را اقتضــا میکنــد کــه
معنویــت دیگــر ســاختارمند نباشــد و بنابرایــن دیگــر
در ســاختار یــک چارچوبهــای مشــخصی مثــل
دیــن یــا چارچوبهــای ایدئولوژیــک نمــی گنجــد.
بنابرایــن معنویــت یــا  spiritualityدر فضــای
پســت مــدرن بــه معنــای هــر نــوع تجربــه خــاص و
تجربــه عمیــق اســت کــه افــراد خاصــی آن را تجربــه
میکننــد و همــه بــه آن دسترســی ندارنــد.
وقتــی گ ِریهــارت کلمــه  spiritualityرا بــا
حــرف  sکوچــک مینویســد ،منظــورش ایــن
اســت کــه معنــای عــام و فراگیــری از معنویــت را
اراده میکنیــم کــه هرگونــه تجربــه ای را شــامل
میشــود .مثــ ً
ا همــه در طبیعــت قــدم میزننــد و
ً
خــوش گذرانــی میکننــد .مــا معمــوال در طبیعــت
بــه ظواهــری مثــل هــوای خــوب ،گلهــا و درختــان
نــگاه ســطحی میکنیــم و برمــی گردیــم .امــا کســی
کــه معنــوی اســت ،هنگامــی در طبیعــت گام میزنــد،
یــک نــوع ســیر آفاقــی میکنــد .ممکــن اســت کــه
او هیــچ اعتقــادی بــه خــدا نداشــته باشــد و کامــ ً
ا
آتئیســت باشــد .امــا در ایــن فضــا ،چنــان وجــد و
شــور معنایابــی بــه او دســت میدهــد کــه وقتــی از
ایــن ســفر برمــی گــردد ،همچنــان آثــار آن را بــا خــود
دارد .او احســاس ســبکی و نوعــی پــرواز و احســاس
تخلیــه از افســردگیها میکنــد .ایــن یــک معنــای
خیلــی ســیال و آزاد از معنویــت اســت .هــدف ایــن
بــود کــه در ایــن فضــا و وقــت انــدک ،ایــن تحــول را
گوشــزد کنــم .حــال اگــر در ادامــه بحــث الزم باشــد،
توضیــح بیشــتری خواهــم داد.
آقــای دکتــر محمــدی :خیلــی متشــکرم .جنــاب
آقــای حمیدیــه اشــاره فرمودنــد کــه معنــای معنویــت
در ســنت ،بــا دیــن گــره خــورد .بــه ایــن معنــا
کــه رشــد شــخص در ایــده آلهــای دیــن ،مفهــوم
معنویــت را شــکل میدهــد و بنابرایــن مــا معنویتــی
خــارج از دســتگاه دیــن نخواهیــم داشــت .ان شــاء اهلل
مــا در جلســات آینــده ،یــک جلســه مفص ـ ً
ا راجــع
بــه نســبت معنویــت و دیــن گفتگــو خواهیــم کــرد و
بررســی خواهیــم کــرد کــه آیــا حقیقت ـ ًا معنویــت در
خــارج از دیــن میتوانــد تحقــق داشــته باشــد یــا نــه.
در دوران مــدرن بــا توجــه بــه چرخشــی کــه بعــد
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از دکارت رخ داد ،خــردِ خودبنیــاد حاکــم شــد.
مؤلفــه اصلــی خــرد خودبنیــاد ،نفــی مرجعیتهــای
دیگــر بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه غیــر از خــرد بشــری،
هیــچ مرجعیــت دیگــری بــه رســمیت شــناخته نمــی

ســه گانــه باقــی مانــده ،آن را بیــان بفرماییــد .در غیــر
ایــن صــورت ،تقاضــا میکنــم در کنــار تعاریفــی کــه
دانشــمندان غربــی از واژه معنویــت دارنــد ،اشــاره
ای نیــز بــه ادبیــات داخلــی خودمــان داشــته باشــید

شــد و بــه ویــژه دیــن در محــاق و انــزوا قــرار گرفــت.
نتیجــه ایــن دیــدگاه در تعریــف معنویــت ایــن اســت
کــه معنویــت ارتباطــی بــا مفهــوم دیــن نــدارد و آنچــه
کــه مــا از معنویــت میفهمیــم ،همــان پدیــداری اســت
کــه بــه ذهــن مــا منعکــس میشــود و آن حــاالت
خوشــی اســت کــه بــرای افــراد متجلــی میشــود.
مؤلفههــای اصلــی پســت مــدرن ،تکثرگرایــی و
نفــی معیــار در حوزههــای مختلــف اســت .حــال بــه
ایــن دلیــل کــه در تفکــر پســت مــدرن معیارمنــدی
نداریــم ،میتوانیــم بــه هــر نــوع تقطیعــی معنویــت
اطــاق کنیــم .همــان طــور کــه عــرض کــردم ،اســتیس
از اینکــه بــه حــاالت برخاســته از مــواد خــاص هــم
اطــاق معنویــت کنیــم باکــی نــدارد.
ایــن نکتــه ،خیلــی از مســائل را در جلســات آینــده
شــفاف خواهــد کــرد و خواهیــم دانســت کــه وقتی در
تفکــر غربــی صحبــت از معنویــت میشــود ،در چــه
ِ
ســنت
چارچوبــی بحــث میشــود و وقتــی کــه در
روایــات یــا در ســنت موالنــا یــا عرفــای اســامی
از معنویــت گفتگــو میشــد ،چــه مؤلفههایــی مــد
نظــر بــوده اســت .از جنــاب آقــای دکتــر حمیدیــه
کــه مطالــب خــود را موجــز و مفیــد فرمودنــد ،تشــکر
میکنــم .اینــک مجــددا ً در خدمــت آقــای دکتــر
غفــاری هســتیم .لطفــ ًا اگــر تتمــه ای از تعاریــف

و بفرماییــد کــه در فضــای روشــنفکری و در فضــای
آثــاری کــه در حــدود ســی ســال اخیــر در معنویــت
در داخــل ایــران تألیــف شــده انــد ،چــه مقصــودی از
معنویــت دارنــد .آیــا آن اقتضائــات معنویــت ســنتی
را مــد نظــر دارنــد یــا معنویــت در ادبیــات مــدرن را
مــورد گفتگــو قــرار میدهنــد؟
آقــای دکتــر حمیدیــه :میفرماینــد کــه فرزندانتــان را
معنــوی بــار بیاوریــد .توضیــح بفرماییــد کــه چگونــه
ایــن امــر ممکــن اســت؟

آقــای دکتــر غفــاری :از آقــای دکتــر حمیدیــه و
آقــای دکتــر محمــدی متشــکرم .از نــکات ارزشــمندی
در دســته بنــدی آقــای دکتــر حمیدیــه اســتفاده کــردم.
فرمایــش و ســوق دهــی بحــث آقــای دکتــر محمــدی
هــم واقعـ ًا چشــمگیر اســت و نکتــه ای را کــه ایشــان
از اســتیس نقــل کردنــد ،عیــن حقیقت اســت .اســتیس
میگویــد شــخصی کــه بــا مــواد مخــدر بــه خلســه
بــرود ،از خــود بــی خــود شــود و هــر چقــدر هــم کــه
فضــای پیرامــون او تلــخ باشــد ،ایــن تلخــی زندگــی
بــه او منعکــس نشــود نیــز بــه معنویــت رســیده اســت.

ایــن بــه خاطــر همــان نکتــه ای اســت کــه آقــای
دکتــر محمــدی و آقــای دکتــر حمیدیــه بــه خوبــی
بــه آن اشــاره کردنــد کــه ســاختار اندیشــه غربــی از
دوران مــدرن بــه بعــد ،بــر پایــه ســه بنیــاد اساســی
سوبژکتیویســم ،ایندیویژوالیتــه و رشــنالیته بنــا شــده
اســت.
رشــنالیزم یــا عقــل گرایــی مــدرن ،بــه هیــچ عنــوان
هــم معنــی بــا آن واژه عقــل کــه در ادبیــات حکمــت
اســامی وجــود دارد (و شــما میتوانیــد بــا آن
ارتبــاط برقــرار کنیــد) نیســت .عقــل در ادبیــات
رشــنالیزم یعنــی ادراکــی کــه بــه درد محاســبات
ریاضــی و شــمارشهای زندگــی دنیــوی میخــورد.
ایندیویژوالیــزم یــا فردگرایــی اصــرار خــود را بــر ایــن
امــر معطــوف میکنــد کــه مــا از پذیــرش هــر گونــه
الگــو و توصیــه بیرونــی فــارغ شــویم .اصــوالً مــن
دســتور میدهــم کــه مــن چگونــه زندگــی کنــد .نهــاد
درونــی مــن ،تعییــن کننــده همــه بنیادهــا و نهادهــای
زندگــی مــن اســت و اجتمــاع نقشــی در مــن نــدارد و
یــا نبایــد داشــته باشــد .سوبژکتیویســم بنیــاد پشــتیبانی
کننــده از همــه ایــن دوگانگیهایــی اســت کــه در
ابعــاد مختلــف زندگــی مــن حضــور دارنــد .بــه
جــای اینکــه واقعیــت عینــی خارجــی ،تعییــن کننــده
معــادالت زندگــی مــن باشــد و بــه جــای اینکــه مــن
رئالیســت باشــم و واقــع گرایانــه زندگــی کنــم ،مــن
ســوبژکتیو خواهــم بــود و مــن تعییــن خواهــم کــرد
کــه جهــان مــن چگونــه بشــود .واژه تأســیس جهــان
در ادبیــات سوبژکتیویســت واژه معروفــی اســت.
فــارغ از اینکــه در دنیــای واقعــی چــه میگــذرد ،هــر
انســانی مؤســس جهــان زندگــی خــود اســت.
مــن از همیــن جــا بــه ادبیــات روشــنفکران داخلــی
ورود میکنــم .بــه طــور مشــخص ،مقصــود ســخنم
جنــاب آقــای ملکیــان اســت .جنــاب آقــای ملکیــان
حــدود دو دهــه اســت کــه در موضــوع معنویــت
پژوهــش میکننــد و خــود ایشــان ایــن نکتــه را در
پژوهشهایشــان پررنــگ میکننــد .وقتــی بــه بحــث
دربــاره اندیش ـههای ایــن اســتاد محتــرم میپردازیــم،
ابعــاد مختلفــی را میتوانیــم بــه بررســی بگذاریــم.
امــا چــون اقتضــای جلســه مــا بحــث هویــت شناســی
اســت ،مــن بــه نــگاه آقــای ملکیــان بــه تعریــف
معنویــت اشــاره میکنــم.
در نــگاه آقــای ملکیــان اگــر بخواهیــم مؤلفههــای
زندگــی معنــوی را شناســایی کنیــم ،کانونــی تریــن

نقطــه معنویــت ایــن نکتــه اســت کــه انســان معنــوی
کســی اســت کــه فــارغ از انگارههــای دیگــران
و فــارغ از نــگاه دیگــران ،آن گونــه زندگــی بکنــد
کــه خــودش بپســندد و آن گونــه زندگــی کنــد کــه
خــودش از خــودش راضــی بشــود و از زندگــی
رضایتمنــدی داشــته باشــد .آقــای ملکیــان در تعبیــر
دیگــری میگوینــد کــه زندگــی معنــوی زندگــی
فــارغ از اضطــراب و دلهــره اســت .بعضــی انســانها
در زندگــی شــان پــر از دلهــره ،اضطــراب و نگرانــی
هســتند .امــا مــا یــک ســری انســانهایی را ســراغ
داریــم کــه زندگــی کامـ ً
ا آرامــی دارنــد .ایــن ویژگــی
بــرای آقــای ملکیــان خیلــی جلــوه کــرده اســت .در
نــگاه ایشــان معنویــت بــا مفهــوم آرامــش یــک ارتبــاط
قــوی دارد.
مــا فرصــت کافــی نداریــم کــه روی دیــدگاه ایشــان به
طــور متمرکــز بحــث کنیــم .بنابرایــن مــن فقــط نــگاه
ایشــان را بــا یــک رویــداد مقایســه میکنــم .همــان
طــور کــه میدانیــد ،مــا دو مــاه قبــل در کرمانشــاه
شــاهد یــک زلزلــه بودیــم .مــا انســان هســتیم و
موجوداتــی برتــر از ســایر حیوانــات خلــق شــده ایــم.
مــا موجــودی قــوی تــر از درختهــا هســتیم .اکنــون
یــک زلزلــه اتفــاق افتــاده اســت و صدهــا نفــر کشــته
شــده انــد ،انســانیت مــا چــه اقتضایــی دارد؟ انســانی
کــه میخواهــد معنــوی باشــد ،بــا شــنیدن ایــن خبــر
چــه رفتــاری خواهــد داشــت؟ آیــا حــوادث پیرامونــی
بــرای او تفاوتــی میکنــد ؟ مثــ ً
ا اگــر بــرای انســان
معنــوی ایــن امــکان فراهــم شــود کــه بتوانــد در آن
واقعــه دخالــت مؤثــر داشــته باشــد و بتوانــد کمــک
مهمــی کنــد و ایــن کار را انجــام ندهــد ،طبــق معیــار
آقــای ملکیــان ایــن شــخص خــود را از اضطرابهــا
و دلهرههــا دور نــگاه داشــته اســت .بــه هــر حــال
اگــر شــما بــه مناطــق زلزلــه زده برویــد و وضــع
کودکانــی کــه بــدون مــادر شــده انــد را ببینیــد،
قطعــ ًا دچــار اضطــراب میشــوید .همــان طــور کــه
در زلزلــه اخیــر دیدیــم ،دختــر نوجوانــی بــه خاطــر
کمــک بــه خواهــرش زیــر آوار مانــده و قطــع نخــاع
شــد .آیــا اگــر کســی ایــن صحنههــا را ببینــد ،دلهــره
و اضطــراب پیــدا نمــی کنــد؟ قطع ـ ًا اینطــور نیســت.
چــرا کــه همــه مــا آدم هســتیم و از ســنگ نیســتیم.
آیــا انســان معنــوی بــه طــور مشــخص در مواجهــه
بــا چنیــن صحنههایــی خــود را در میــدان ایــن
صحنههــا میافکنــد؟ یــا از ورود بــه ایــن صحنههــا
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پرهیــز میکنــد؟
در نــگاه آقــای ملکیــان ،انســان معنــوی کســی اســت
کــه ســطح بســیار اندکــی از دلهــره و نگرانــی در درون
او هســت .امــا چــرا آقــای ملکیــان معنویــت را ایــن
گونــه تعریــف میکننــد؟ چــون افقــی کــه ایشــان در
آن تفکــر میکننــد ،دقیقـ ًا برخاســته از همــان رویکــرد
فردگرایانــه اســت .خاصیــت طبیعــی فردگرایــی ایــن
اســت کــه انســانها بــر اســاس شــاکله ای زندگــی
میکننــد کــه خودشــان ترســیم میکننــد .شــما حــق
نداریــد بــر دیگــران خــط کــش بگذاریــد و آنهــا را
قضــاوت کنیــد .اگــر کســی در زلزلــه کمــک نکــرد،
بــه شــما ربطــی نــدارد .او میتوانســت کمــک
کنــد و دردی از ایــن دردهــا را کــم کنــد و مرهمــی
بــر آن دردهــا باشــد ،امــا ایــن کار را نکــرد .مهــم
ایــن اســت کــه او هــم اکنــون در درون خــودش از
خــودش راضــی اســت و آرام اســت .ایــن شــخص
یــک شــخص معنــوی اســت و تــاش میکنــد بــر
اســاس ایــده آلهــای خــودش بــه ســمت تعالــی
حرکــت کنــد .ایــن نمونــه ای از تفکــر روشــنفکران
داخلــی مــا در خصــوص معنویــت اســت کــه البتــه
تفــاوت چندانــی بــا اندیشــمندان غربــی مثــل ویلیــام
جیمیــز ،اســتیس و دیگــران ندارنــد .خیلــی متشــکرم.
آقــای دکتــر محمــدی :آقــای دکتــر غفــاری بــه ســه
مؤلفــه اصلــی در تفکــر مــدرن اشــاره کردنــد .ایشــان
بــه مفهــوم سوبژکتیویســم اشــاره کردنــد کــه در آن مــا
بــه جــای اینکــه جهــان را بشناســیم ،آن را میســازیم.
بعــد از چرخشــی کــه در سوبژکتیویســم دکارت اتفــاق
افتــاد و در کانــت تکمیــل شــد ،مــا بــه عنــوان فاعــل
شناســا و بــه عنــوان ُمــدرک حقیقــت نیســتیم .بلکــه
بــه عنــوان ســازنده حقیقــت هســتیم .ایشــان در ادامــه
بــه فردگرایــی و عقــل گرایــی اشــاره کردنــد و نتیجــه
آن را در تفســیرهایی کــه از معنویــت بــود ،ارائــه
کردنــد.
إن شــاء اهلل مــا در سلســله نشســتهایمان ،یــک
جلســه را اختصاصـ ًا بــه پــروژه عقالنیــت و معنویــت
جنــاب آقــای اســتاد ملکیــان اختصــاص خواهیــم
داد و پیرامــون مبانــی معرفــت شــناختی آن و
داللتهــای انســان شــناختی آن گفتگــو خواهیــم
کــرد .امــا فقــط بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــم کــه
مســأله رهایــی از رنــج ،در ادبیــات معنویــت خیلــی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .امــا ایــن رهایــی از
رنــج گاهــی بــا رویگردانــی از ســختیها و فــرار از

ســختیها شــکل میگیــرد .گاهــی ایــن رهایــی بــا
ندیــدن حقیقــت و واقعیــت همــراه اســت کــه ایــن
در ادبیــات مــدرن توصیــه میشــود .گاهــی مســأله
رنــج ،تــوأم بــا ارتقــاء معرفــت و بینــش اســت .در
ادبیــات وحــی و حکمــت ،ایــن چنیــن نیســت کــه
شــما بگوییــد مشــکلی در عالــم نیســت ،یــا خــودم
را از ایــن مشــکالت فــراری بدهــم .در ایــن ادبیــات
بــا اینکــه واقعیــت را میبینیــم و در دل مشــکالت
هســتیم ،آرام هســتیم و رنــج نمــی بریــم و ایــن بــه
دلیــل ترفیــع معرفتــی اســت کــه در فضــای حکمــت
اســامی و آموزههــای وحیانــی داریــم .إن شــاء اهلل در
جلســات آینــده دربــاره بحثهــای بســیار کاربــردی
گفتگــو خواهیــم کــرد .مســأله رنــج بــرای همــه مــا
جــدی اســت و میخواهیــم از رنــج رهــا شــویم.
امــا چگونــه؟ بــا فــرار از حقیقــت؟ یــا زندگــی بــا
حقیقــت ،امــا تــوأم بــا یــک ارتقــاء معرفتــی کــه آن
رنــج را حقیقتــ ًا رنــج نمــی بینــد.
حــال در ادامــه گفتگــو خدمــت دکتــر حمیدیــه
هســتیم .تقاضــا میکنــم اگــر از مباحــث قبلــی نکتــه
ای باقــی مانــده آن را تکمیــل بفرماینــد و یــا در مــورد
مفهــوم ماتقــدم و ماتأخــر کــه در ادبیــات معنویــت
هســت و ممکــن اســت کــه دوســتان در مطالعــات
شــان در مقــاالت بــه آن برخــورده باشــند ،توضیحاتــی
را ارائــه بفرماینــد.
آقــای دکتــر حمیدیــه :خیلــی متشــکرم .از
بحثهــای آقــای دکتــر غفــاری و جمــع بنــدی
آقــای دکتــر محمــدی واقعــ ًا اســتفاده کــردم .البتــه
مســائلی کــه بــه صــورت مشــکالت روزمــره هســتند،
بایــد در کالسهــای کارگاهــی حــل شــوند .بــه هــر
حــال ،زیربناهــای فلســفی و زیربناهــای نظــری حــل
مشــکالتی کــه مــردم در کوچــه و خیابــان بــه آنهــا
مبتــا هســتند ،بایــد در جلســات علمــی مــورد
بحــث قــرار بگیــرد .مــا نمــی توانیــم ایــن مباحــث
را تعلیــق کنیــم ،بــه مشــکالت روزمــره بپردازیــم و
بگوییــم آنهــا متصدیــان خودشــان را دارنــد و ایــن
جلســه بــرای آن تشــکیل نشــده اســت کــه بگوییــم
مشــکالت افــراد چیســت .بــه نظــرم اگــر بخواهیــم
بگوییــم کــه همــه ایــن بحثهــا بــی فایــده هســتند،
دچــار انحــراف شــده ایــم .در کشــورهای غربــی
علــوم انســانی رشــد پیــدا کــرده انــد .مباحــث فلســفی
و حلقههــای فلســفی کــه تشــکیل شــد ،ســبب رقــم
خــوردن تحــوالت بــزرگ اجتماعــی شــد .البتــه ایــن

عوامــل ،علــت تامــه نیســتند ،امــا خیلــی مؤثر هســتند.
مــا نیــز بایــد در کشــورمان ایــن بحثهــا را انجــام
دهیــم و چکــش کاری کنیــم .نبایــد ایــن بحثهــا را
رهــا کنیــم.

حــال نکتــه ای را در مــورد آســیب شناســی معنویــت
ســاختارگریز عــرض میکنــم .عــرض بنــده ایــن بــود
کــه معنویــت در دوره پســت مدرن ســاختارگریز شــده
اســت و فاقــد ســاختار اســت .وقتــی کــه معنویــت
ایــن چنیــن میشــود ،ممکــن اســت دســتاویزی بــرای
هــر نــوع فعالیــت ،ولــو بزهــکاری قــرار بگیــرد .مــن
خیلــی کوتــاه و گزیــده بــه مطالــب اشــاره میکنــم
و از آنهــا عبــور میکنــم .بــه عنــوان یــک نمونــه
بــرای ملمــوس شــدن موضــوع ،گروههایــی کــه
در فضــای تجارتهــای نادرســت کــه بــه صــورت
هرمــی هســتند ،موســوم بــه شــرکتهای هرمــی ،در
فازهــای متأخــر خــود بــه ســراغ بحثهــای معنــوی
رفتنــد .آنهــا میخواســتند بــرای جــذب افــراد ،از
بحثهــای معنــوی اســتفاده کننــد .آنهــا میگفتنــد
مــا میخواهیــم فضــای کســب و کار را عــوض کنیــم
و فرهنــگ خاصــی را وارد فضــای تجــاری کشــور
کنیــم و ایــن خیلــی باالتــر از ســودی اســت کــه بــه
دســت میآوریــم .آنهــا بــه مشــتریان خــود میگفتنــد
ســود مــا میلیــاردی اســت و شــما نیــز بعــد از مــدت
کوتاهــی میلیــاردر خواهیــد شــد .امــا فراتــر از آن ،مــا
بــه چیزهــای بــزرگ تــری فکــر میکنیــم .میخواهیــم
فضــای تجــارت را عــوض کنیــم و بعــد ،یــک ســری
حرفهــای معنــوی گفتــه میشــد .بــه قــول مزلــو،
«ایجــاد فراانگیــزش» از طریــق نــکات معنــوی بــرای
یــک کار بســیار مبتــذل و تبهکارانــه در حــال انجــام
بــود .بنابرایــن نبایــد ایــن نکتــه را نادیــده بگیریــم کــه
چــون معنویــت بــه معنــای نــو و پســت مــدرن آن
ســاختارگریز اســت ،حتــی میتوانــد بســیار منفــی و
مضــر نیــز باشــد .در کنــار فوایــد بســیار زیــادی کــه
میتــوان در پرســتاری و  ،nursingپزشــکی مکمــل،
تجــارت ،آمــوزش و پــرورش ،مدیریــت و فضاهــای
مختلــف دیگــر از معنویــت گرفــت ،ایــن آســیبها
نیــز وجــود دارد.
امــا بنــده اصطــاح ماتقــدم و ماتأخــر کــه آقــای دکتــر

محمــدی بــه آن اشــاره کردنــد را در ایــن فضــا بــه
کار بــردم .آیــا معنویــت چــه بــه معنــای ســنتی و چــه
بــه معنــای پســت مــدرن ،یــک مفهــوم یــا اصطالحــی
اســت کــه مــا در تعریــف آن از واژه دیــن اســتفاده
میکنیــم یــا خیــر؟ البتــه اصطــاح کانتــی ماتقــدم و
ماتأخــر ،در فضــای بســیار متفاوتــی اســت و مــن فقط
از آن واژه بهــره گرفتــم .مــن بــا نوعــی الهــام گیــری از
ایــن اصطــاح ،گفتــم کــه مفاهیــم گاهــی مربــوط بــه
حــوزه دیــن و معنویــت هســتند و بــه دیــن وابســته
هســتند .یعنــی در تعریــف آنهــا واژه دیــن یــا دینــی
بــه کار م ـیرود .مث ـ ً
ا بــه واژه اطاعــت و تقــوا نــگاه
کنیــد .تقــوا یعنــی رعایــت و پــاس داشــت اوامــر و
نواهــی شــارع مقــدس .بنابرایــن در ایــن تعریــف،
پــای دیــن بــه میــان آمــد .یعنــی اول بایــد دیــن را
تعریــف کنیــد و در مرحلــه بعــد ،تقــوا را تعریــف
کنیــد .بنابرایــن بــه تعریــف مــن ،تقــوا جــزء واژگان و
مفاهیــم ماتأخــر اســت .واژه اطاعــت نیــز همیــن طــور
اســت .مــن مثالهــای بیشــتری نمــی آورم چــون
وقــت بســیار انــدک اســت.
آیــا واژه اخــاق نســبت بــه مفهــوم دیــن ماتقدم اســت
یــا ماتأخــر؟ مــا در تعریــف اخــاق نمــی گوییــم کــه
اخــاق یعنــی رعایــت واجبــات یــا محرماتــی کــه در
دیــن گفتــه شــده اســت .اخــاق میتوانــد یــک واژه
ماتقــدم باشــد .یعنــی دیــن در ذات آن گنجانــده نشــده
اســت .اشــاره ای در کالم مقــدس هســت کــه اِن لــم
یکــن لکــم دیــن و کنتــم ال تخافــون المعــاد کونــوا
احــرارا ً فــی دنیاکــم؛ یعنــی اگــر مســلمان و دینــدار
نیســتید ،الأقــل آزاده باشــید .حــال معنویــت چگونــه
اســت؟ آیــا مــا بایــد در تعریــف معنویــت ،واژه دیــن
را بــه کار ببریــم یــا خیــر؟ مــن اســتدالالتی را در
مقالــه خــودم نوشــته ام کــه بــه چــاپ رســیده اســت،
امــا فرصــت نیســت کــه آنهــا را بیــان کنــم .لیکــن
اجمــاالً نتیجــه بحثــی کــه در آنجــا داشــتم را عــرض
میکنــم .واژه معنویــت یــک مفهــوم ماتقــدم اســت.
یعنــی بــه مفهــوم دیــن ارتبــاط ذاتــی پیــدا نمــی
کنــد .البتــه ممکــن اســت در عالــم خــارج و در مقــام
تحقــق ،اختــاف نظــر داشــته باشــیم .یعنــی در دنیــای
ســنت و دیــن اصیــل ،معنویــت در تحقــق خارجــی
اش وابســتگی شــدیدی بــه دیــن داشــت ،امــا در دوره
پســت مــدرن چنیــن ارتباطــی وجــود نــدارد .بــه هــر
حــال ذات معنویــت خالــی از مفهــوم دیــن اســت.
وقــت بــرای توضیــح بیشــتر دادن نیســت .معنویــت
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نوعــی  ،connectednessارتبــاط ،فــرا
رفتــن از عالــم مــادی و رفتــن بــه ســوی
کل گرایــی اســت .معنویــت در واقــع یــک
نگــرش و یــک روایــت یــا یــک narration
خــاص از دنیــا ،آفرینــش و جهــان اســت .اگــر این
معنویــت در ظــرف دیــن اتفــاق بیافتــد ،معنویــت
دینــی میشــود .امــا اگــر در چارچــوب دیــن نباشــد،
معنویــت فاقــد دیــن میشــود کــه تعبیــر  SBNRیــا
 religious not but spiritualدر مــورد آن بــه
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کار م ـیرود.
آقــای دکتــر محمدی :خیلــی متشــکر از جنــاب آقای
دکتــر حمیدیــه .ایشــان بــه تبعــات ســاختارگریزی
معنویــت مــدرن و پســت مــدرن اشــاره فرمودنــد
کــه اگــر مــا نتوانیــم بــرای معنویــت چارچــوب و
مالکــی ارائــه دهیــم و هرگونــه کرامــت یــا ادراک و
حــال خاصــی را بــه معنویــت تفســیر کنیــم ،نتیجــه
آن ســوء اســتفادههایی میشــود کــه در فضــای
اجتمــاع وجــود دارد .اتفاقــ ًا مــا در دهههــای اخیــر
در جامعــه خودمــان نیــز از کســانی کــه بــه دلیــل
جهــل مــردم ،از ماهیــت معنویــت بــا بیــان خــواب و
بیــان کرامــات و حدأقــل خاطــرات شــیرین و تســکین
برخــی از دردهــا ،مــردم را بــه ایــن غلــط انداختــه انــد
کــه حتم ـ ًا بــازار معنویــت در آنجــا داغ اســت ،کــم
آســیب ندیــده ایــم.
قبــل از اینکــه آخریــن محــور جلســه را آغــاز
کنــم ،یــک ســؤال از هــر دو اســتاد بزرگــوار
دارم کــه خواهــش میکنــم در بخــش پایانــی
صحبــت شــان بــه آن پاســخ دهنــد .مــا از

ابتــدای جلســه تــا حــال فهمیدیــم که چه
چیزهایــی معنویــت نیســت .فهمیدیــم کــه
معنویــت ،صــرف آرامــش نیســت .فهمیدیــم
معنویــت صــرف هــدف داشــتن در زندگــی،
در مقایســه بــا یــک انســان بــی هــدف نیســت.
فهمیدیــم کــه معنویــت مســاوی بــا معنــاداری
زندگــی نیســت .ایــن چنیــن نیســت کــه هــر کســی
کــه زندگــی معنــاداری دارد ،انســان معنــوی باشــد.
فهمیدیــم کــه معنویــت فقــط دســت یافتــن بــه یــک
ادراکات فراطبیعــی نیســت .ایــن چنیــن نیســت کــه
اگــر فــردی خوابهــای عجیبــی میبینــد یــا
ادراکاتــی دارد کــه دیگــران ندارنــد ،معنــوی باشــد.
فهمیدیــم کــه معنویــت ،حــال خــوش نیســت و
صــرف تقطیــع نیســت .مــا تــا االن گفتیــم کــه
معنویــت چــه چیزهایــی نیســت .امــا هنــوز وارد ایــن
موضــوع نشــدیم کــه معنویــت چــه چیــز هســت کــه
بــه معنویــت دینــی و غیــر دینــی تقســیم میشــود.
معنویــت چیســت کــه در بعضــی از نوشــتهها بــه
معنویــت حــق و باطــل تقســیم میشــود .خواهــش
میکنــم اگــر اســاتید محتــرم صــاح دانســتند ،در
بخشهــای انتهایــی جلســه و حدأقــل در وســع ایــن
جلســه ،ایــن نکتــه را نیــز معرفــی بفرماینــد .چــون
در ایــن جلســه مــا بــه مفهــوم شناســی معنویــت
میپردازیــم ،خــوب اســت کــه حدأقــل بــه یــک
چارچــوب مشــترک برســیم کــه بــرای جلســات
انتهایــی بتوانیــم در رابطــه بــا آن گفتگــو کنیــم .حــال
در خدمــت آقــای دکتــر غفــاری هســتیم.
آقــای دکتــر غفــاری :از آقــای دکتــر حمیدیــه
متشــکرم و از بحثهــای ایشــان اســتفاده کــردم.
بــه نظــرم قبــل از آنکــه دربــاره اینکــه معنویــت چــه
چیــزی هســت بحــث کنیــم ،بایــد نکتــه ای را حــل
کنــم و آن ایــن اســت کــه مــا هــر گونــه واژه گــذاری
کــه در معرفــی معنویــت در قبــال واژه معنویــت
میگذاریــم ،بــه خاطــر ایــن اســت کــه مــا یــک
تلقــی ارتــکازی از معنویــت داریــم .نمونــه ایــن واژه
گذاریهــا ،واژه فــراروی از خــود ،یــا فــراروی از
عالــم مــاده اســت .انســان معنــوی کســی اســت
کــه از خــودش فــرا بــرود ،یــا فــراروی از عالــم
مــاده داشــته باشــد و بــه باطــن عالــم توجــه
کنــد ،همــه مــا بــه خوبــی در context
معرفتــی خودمــان یــک تلقــی از معنویــت
داریــم .هــر چنــد نمــی توانیــم بــا یــک

ســری از واژههایــی مقصودمــان را بیــان کنیــم ،امــا
میفهمیــم کــه معنویــت چیســت.
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه مــا بــه قصــد شــکافتن
معنــای ارتــکازی داخــل اذهــان خودمــان هســتیم ،مــن
ذکــر چنــد کلیــد واژه را در اینجــا ضــروری میبینــم.
اول اینکــه معنویــت هــر چــه کــه باشــد ،در ســه الیــه
نیــت و تصمیــم ،گرایــش و اقــدام اســت .مــا در هــر
رفتــاری از ایــن ســه الیــه عبــور میکنیــم .در هــر
رفتــاری تصمیــم میگیــرم ،میــل پیــدا میکنیــم و در
نهایــت آن رفتــار را بــه اقــدام میرســانیم و انجــام
میدهیــم .معنویــت فقــط مربــوط بــه رفتــار نیســت و
فقــط مربــوط بــه آنچــه کــه در خــارج و بــا اندامهــای
بدنــی مــا اتفــاق میافتــد نیســت .انســان معنــوی
قبــل از اینکــه رفتــار برونــداد خارجــی اش معنــوی
اســت ،گرایــش معنــوی دارد و تصمیــم او یــک
تصمیــم معنــوی اســت .لــذا تصمیــم معنــوی باعــث
گرایــش معنــوی میشــود و گرایــش معنــوی باعــث
رفتــار معنــوی میشــود .ایــن نکتــه مهمــی اســت.
امــا چطــور میشــود کــه رفتــار ،گرایــش و تصمیــم
مــا معنــوی شــود؟ بــه نظــر مــن مــا بایــد در ســمت
و ســو دادن بــه رفتارهــای مــان ،ارزشــهای اخالقــی
را دخالــت دهیــم .ایــن نکتــه دقیقـ ًا نقطــه فــارغ ایــن
ادبیــات بــا ادبیــات کســی مثــل اســتاد ملکیــان اســت.
بــه نظــر مــن کلمــه کمــال انســانی کــه آقــای ملکیــان
در تعابیــر خودشــان بــه کار میبرنــد ،بــا کمالهــای
هســتی شــناختی فــارغ از اخــاق خلــط شــده اســت.
نشــاط یــک کمــال اســت .آدم بــا نشــاط از چیــزی
بهــره منــد اســت کــه یــک آدم افســرده از آن بهــره
منــد نیســت .آدمــی کــه آرامــش دارد ،چیــزی دارد
کــه یــک آدم نــاآرام از آن بــی بهــره اســت .ایــن یــک
فعلیــت و یــک کمــال اســت .امــا ایــن کلمــه کمــال،
کلمــه لغزنــده ای اســت .وقتــی کمــال در واژه ای
مثــل نشــاط بــه کار بــرده میشــود ،دیگــر معنــای
اخالقــی نــدارد .نشــاط کلمــه ای اخالقــی نیســت و
بــار اخالقــی نــدارد .همچنیــن کلمــه آرامــش نیــز بــار
اخالقــی نــدارد .کلمــه فراغــت از دلهــره و اضطــراب
نیــز بــار اخالقــی نــدارد .بایــد توجــه کــرد کــه در
معنویــت ،ارزشهــا و کمــاالت بایــد اخالقــی باشــند.
رفتــاری معنــوی اســت کــه ســمت و ســوی اخالقــی
پیــدا میکنــد .امــا بــا آقــای دکتــر حمیدیــه موافــق
هســتم کــه در ایــن ماجــرا و در ایــن رونــد ،دیــن
اخــذ نشــده اســت ،ولــی در روح ماجــرا حضــور دارد.

بــه خاطــر اینکــه در تشــخیص اینکــه کــدام رفتــار
دارای بــار ارزش اخالقــی اســت ،دیــن بــه شــدت
کمــک میکنــد.
در یــک روایــت آمــده کــه شــخصی خدمــت امــام
صــادق (ع) آمــد و عــرض کــرد آیــا شــما فــان
شــخص را مـی شناســید؟ امــام گفتنــد نــه .مــرد گفــت
آوازه آن شــخص در همــه جــا پیچیــده اســت .شــما
چطــور او را نمــی شناســید؟ او از صبــح تــا شــب در
مســجد مشــغول عبــادت کــردن اســت و شـبها نیــز
در مســجد عبــادت میکنــد .مــا هرگــز او را بیــرون از
مســجد نمــی بینیــم .او همــواره در حــال روزه گرفتــن
اســت .حــال قبــل از اینکــه ادامــه روایــت را بشــنوید،
شــما چــه تلقــی از ایــن شــخص داریــد؟ شــاید بــا
خــود بگوییــد کــه او آدم خوبــی بــود کــه همــواره در
حــال نمــاز خوانــدن و روزه گرفتــن بــود .امــا ببینیــد
کــه امــام چــه ســؤالی میپرســد .امــام فرمودنــد چــه
کســی غــذای ایــن شــخص را تأمیــن میکنــد و روزی
او را چــه کســی م ـیآورد؟ آن مــرد پاســخ داد چــون
او بــرای ایــن قبیــل کارهــا وقــت نــدارد ،مــا بــرای او
غــذا فراهــم میکنیــم .امــام صــادق (ع) پاســخ داد
شــمایی کــه غــذای ایــن فــرد را بــه او میرســانید ،از
او بهتــر هســتید .بنابرایــن بــر اســاس اندیشــه دینــی،
آن کســی کــه وبــال جامعــه اســت ،از فضیلــت بهــره
منــد نیســت.
بــر خــاف نگاههــای ســاده انگارانــه ،ســطحی و
ابتدایــی مــا کــه فکــر میکنیــم معنویــت یعنــی اینکــه
کســی از صبــح تــا شــب نمــاز بخوانــد ،امــام صــادق
معتقــد اســت آن کســی کــه بــه درد جامعــه میخــورد،
بهــره منــدی اش از فضیلــت معنــوی و اخالقــی بیشــتر
اســت .درســت اســت کــه مفهــوم معنویــت دارای
مؤلفــه دیــن در تعریــف نیســت ،امــا دیــن در روح
ماجراهــای معنویــت و در تعییــن مصداقهــای ارزش
اخالقــی حضــور دارد .و نکتــه آخــر اینکــه بــه نظــر
مــن مؤلفــه ابتهــاج و شــورمندی در معنویــت مهــم
اســت .انســان معنــوی انســانی اســت کــه فقــط بــه
رفتارهــای خشــک غالبــدار در دیــن اکتفــا نمــی کنــد.
نمــاز میخوانــد ،امــا شــورمندانه میخوانــد .روزه
میگیــرد ،امــا شــورمندی و ابتهــاج دارد .درســت
ماننــد تفکیکــی کــه مــا در نمــاز خوانــدن و حضــور
قلــب در نمــاز قائــل میشــویم .ایــن دو خیلــی بــا
هــم فــرق میکننــد .یــک نفــر شــورمندانه نمــاز
میخوانــد ،امــا یــک نفــر فقــط بــرای انجــام دادن

539

تکلیــف خــود نمــاز میخوانــد .پــس بــه نظــر مــن،
مؤلفههــای کلیــدی شــکل گیــری معنویــت ،توجــه
بــه ارزش اخالقــی و توجــه بــه ابتهــاج در عمــل
هســتند.
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آقــای دکتــر محمــدی :از شــما خیلــی متشــکرم.
آقــای دکتــر حمیدیــه ،حضرتعالــی در مطالعاتــی کــه
راجــع بــه معنویــت داشــتید ،در بیــن ایــن صدهــا
تعریــف متفاوتــی کــه از معنویــت وجــود دارد ،بــه
چــه جمــع بنــدی رســیدید؟ بــه هــر حــال همــان
طــور کــه توجــه داریــد مــا نمــی خواهیــم یــک
شــیء یــا یــک عنصــر را تعریــف کنیــم .یــک مفهــوم
تاریخــی کــه ســیال اســت و در ادیــان مختلــف از آن
صحبــت شــده ،در فرهنــگ مــدرن و پســت مــدرن
معنــای متفاوتــی پیــدا کــرده اســت.
حتم ـ ًا هیــچ تعریفــی کــه جامــع و مانــع
از آن شــود ،بــه ایــن آســانی بــه دســت
نخواهــد آمــد .امــا اگــر بخواهیــم در
کنــار ایــن ســلبها اجمــاالً بــه جنبــه
ایجابــی معنویــت نیــز اشــاره کنیــم ،چــه
چیزهایــی را میتوانیــم انتخــاب کنیــم؟
آقــای دکتــر حمیدیــه :خیلــی ممنونــم .از بحثهــای
آقــای دکتــر غفــاری اســتفاده کــردم .در تکمیــل
عــرض قبلــی ام ،یــک نکتــه را بــه عنــوان نظــر قطعــی
خــودم عــرض میکنــم و بعــد از آن وارد تعریــف
نهایــی میشــوم .همــان طــور کــه بحــث شــد ،آنچــه
کــه بنــده بــه آن رســیدم ایــن اســت کــه معنویــت بــه
عنــوان یــک مفهــوم ماتقــدم اســت و در تعریــف خــود
بــه دیــن وابســتگی نــدارد .امــا در تحقــق خارجــی،
بایــد توجــه کــرد کــه مــا معنویــت دینــی و معنویــت
غیــر دینــی داریــم .معنویــت دینــی بــا ســعادت غایــی
گــره میخــورد .یعنــی اگــر بحــث ســعادت را مطــرح
کنیــم ،ســعادت غایــی کــه مجمــوع ســعادت مــادی و
اخــروی اســت ،قطع ـ ًا بــا معنویــت دینــی بــه دســت
خواهــد آمــد.
 .البتــه ایــن بحــث ،مبانــی خــاص خــود را دارد
کــه در جلســه دیگــری بایــد بــه آن پرداختــه شــود.
معنویــت غیــر دینــی مســلم ًا موجــب ســعادت غایــی
نمــی شــود .امــا حتــی ممکــن اســت کــه مــا نتوانیــم

خیلــی قاطعانــه بگوییــم کــه معنویــت غیــر دینــی
باعــث ســعادت دنیــوی میشــود .چــون همــان طــور
کــه گفتــم ،گاهــی خیلــی از بزهکاریهــا ،مبتنــی
بــر معنویــت اتفــاق میافتنــد .البتــه قطعــ ًا معنویــت
غیــر دینــی بــر روح و روان و جســم انســان ،نشــاط
جســمی و تحمــل انســان در مصائــب مؤثــر اســت.
امــا بــه خاطــر آســیبهایی کــه در معنویــت غیــر
دینــی هســت ،میتــوان گفــت کــه موجــب ســعادت
نمیشــود.
امــا در مــورد ســؤال آخــر آقــای دکتــر محمــدی
عــرض کنــم کــه بــه اعتقــاد بنــده یــک نــوع جهــت
گیــری اگزیستانســیال ،یــک جهــت گیــری ،یــک
اتّجــاه در وجــود انســان هســت کــه گاهــی در برخــی
از افــراد بــه صــورت دفعــی حاصــل میشــود و گاهــی
بــه صــورت تدریجــی و انباشــتی ایجــاد میشــود.
امــا در هــر حــال ،یــک جهــت گیــری وجــودی و
اگزیستانســیال اســت و ایــن جهــت گیــری وجــودی،
بــه ســمت فــرا رفتــن از زندگــی
حیوانــی (یــا زندگــی صرفــ ًا مــادی
و دنیــوی) اســت و آثــار خــود را در
ســطوح و الیههــای مختلــف انســان
آشــکار میکنــد و در ســطح بــدن،
بینــش ،شــناخت و رفتــار (کــه رفتارهــا
شــامل رفتــار انســان بــا خــود ،انســان
بــا جامعــه ،انســان بــا طبیعــت و انســان
بــا مابعــد الطبیعــه اســت) اثــر میگــذارد .البتــه ایــن
تعریــف بنــده اســت .مایــل هســتم کــه در کنــار ایــن
تعریــف و در تشــریح ایــن تعریــف نهایــی ،دو واژه را
نیــز توضیــح دهــم کــه نوعــی ارتبــاط ،وصــل شــدن،
 connectednessبیــن انســان و مابعــد الطبیعــه،
صقــع فراتــر از ایــن عالــم حیوانــی و mindfulness
هســت .ایــن حساســیت و هوشــیاری انســان نســبت
بــه آنچــه کــه در اطــراف او هســت ،از امــور مــادی
و اجتماعــی گرفتــه تــا اینکــه او نســبت بــه خورشــید
و نســبت بــه اکســیژنی کــه تنفــس میکنــد حســاس
باشــد و درک کنــد کــه چــه نعمتهایــی را اســتفاده
میکنــد و لطافتــی کــه از ایــن معنویــت در وجــود
او نشســت میکنــد ،موجــب فــرا ســامت و فــرا
انگیــزش در انســان میشــود.
آقــای دکتــر محمــدی :از جنــاب آقــای دکتــر
حمیدیــه خیلــی متشــکرم .وقــت مــا رو بــه اتمــام
اســت .امــا از همــکاران مــان تقاضــا کردیــم کــه چنــد

دقیقــه ای را بــرای پرســش و پاســخ بــه مــا وقــت
بدهنــد و دوســتان موافقــت کردنــد .دوســتان اگــر
ســؤالی دارنــد ،خیلــی کوتــاه بفرماینــد.
حضــار :نکتــهای کــه حضرتعالــی فرمودیــد مــواد
روانگــردان ریشــه در ســنتهای دینــی دارنــد.
ماریجوانــا کامــ ً
ا از ســنت برآمــده ولــی منجــر بــه
تجربههــای عرفانــی شــده .آزمایشهایــی در ســنت
مســیحی شــده و نتیجــه را بــا گزارشهــای عرفانــی

از راه آزمایــش ،معنویــت اطــاق میشــود .امــا در
یــک  contextدیگــر بــه آن معنویــت اطــاق نمــی
شــود .ایــن مثــال را از ایــن بابــت ارائــه کردیــم کــه
تفــاوت زاویــه دیدهــا معلــوم شــود.
مــا فع ـ ً
ا نمــی خواهیــم فقــط پدیدارشناســی کنیــم.
اگــر صرف ـ ًا بــا نــگاه پدیدارشناســی بــه ایــن مســأله
نــگاه کنیــم ،آن مبانــی را قطــع نظــر و یــا بــه قــول
هوســرل ،اپوخــه میکنیــم .امــا ایــن بــه آن معنــا

مقایســه کــرده .از نظــر پژوهشــگران نوروســاینس
همــان اتفاقــی کــه در ایــن حالــت میافتــد در هنــگام
مصــرف ماریجوانــا میافتــد.
آقــای دکتــر محمــدی :بــا تشــکر از توجــه ای کــه
داشــتید .پاســخ شــما را خیلــی کوتــاه عــرض میکنــم.
هیــچ یــک از مــا منکــر تأثیــر مــواد غذایــی و حقایــق
جســمی بــر نفــس مــان نیســتیم .ایــن نکتــه کــه نفــس
و جســم بــر همدیگــر تأثیــر دارنــد ،در حکمــت
اســامی هــم قابــل دفــاع اســت و اینکــه مــا چــه
مــوادی را مصــرف کنیــم و چــه حاالتــی اســتراحت
کنیــم و چــه ادراکاتــی داریــم ،حتم ـ ًا پذیرفتــه شــده
اســت .امــا هــدف ایــن نبــود کــه مــا ایــن مســأله را
انــکار کنیــم .قطعــ ًا اگــر شــما چیزهــای خاصــی را
اســتفاده کنیــد ،ادراکات متفاوتــی خواهیــد داشــت.
امــا صحبــت مــا در نــام گــذاری ایــن ادراکات بــود
کــه آیــا میتوانیــم بــه ایــن ادراکات نیــز معنویــت
بگوییــم؟ یــا معنویــت فراتــر از ایــن اســت؟ ســؤال
ایــن اســت .در یــک  contextبــه مشــاهده چیزهایی
کــه اطرافیــان مــان آنهــا را مشــاهده نمــی کننــد ،ولــو

نیســت کــه مــا تأثیراتــی کــه جســم بــر نفــس و
ادراک دارد را انــکار کنیــم .چــرا کــه ایــن تأثیــرات،
انکارشــدنی نیســتند .بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه
حقیقــت معنویــت و حکمــت اســامی در مبانــی
وحیانــی چیــزی متعالــی تــر از اینهــا اســت و در
آن ارتقــاء بینــش هســت .همــان طــور کــه اســاتید
فرمودنــد ،در آن تحــول وجــودی هســت و معیارمنــد
اســت .ایــن معیارمنــدی از راه خاصــی بــه دســت
میآیــد و ســلوک خاصــی را اقتضــا میکنــد .امــا
هیــچ یــک از اینهــا نافــی آن فرمایشــاتی کــه در ادیــان
مختلــف فرمودیــد نیســت .شــما حتــی میتوانیــد در
خوابهــای خودتــان تصــرف کنیــد کــه چــه خوابــی
ببینیــد .بحــث بــر ســر ایــن بــود کــه عنــوان معنویــت
بــه چــه چیــزی اطــاق شــود .اجــازه میخواهــم کــه
آقــای دکتــر غفــاری هــم فرمایــش خــود را بفرماینــد.
اگــر نیــاز بــود ،بعــد از جلســه در خدمــت دوســتان
خواهیــم بــود.
آقای دکتر غفاری:
از دقــت شــما خیلــی متشــکرم .مــن فقط به ایــن جنبه
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تأکیــد میکنــم کــه نــگاه مــن در آن انتقــادی کــه بــه
رویکــرد روانشــناختی دارم ،نــگاه دینــی نیســت .بلکــه
نــگاه رئالیســتیک اســت .در منحصــر کــردن معنویــت
بــه رویکــرد فردگرایانــه و ســوبژکتیو ،یعنــی فراغــت
از اینکــه در واقعیــت در حــال جریــان ،چــه اتفاقــی
میافتــد ،آســیب اول بــه رئالیســم میرســد .زندگــی
یــک امــر واقعــی اســت .شــما از ابتــدای کودکــی تــا
کهنســالی شــاهد حــوادث متنوعــی خواهیــد بــود.
همیشــه اوضــاع بــر وفــق مــراد مــا نیســت .گاهــی
مریــض میشــویم؛ گاهــی اطرافیــان شــخص مــورد
نظــر از دنیــا میرونــد؛ گاهــی هــم نوعــان آســیب
میبیننــد؛ و حــوادث اجتماعــی مختلــف اتفــاق
میافتــد .آیــا مــا در یــک فضــای بســته آکادمیــک
بــا معنویــت روبــرو میشــویم؟ یــا آیــا آن را بــرای
زندگــیِ در حــال جریــا ِن مردمــی کــه در کوچــه و
خیابــان زندگــی میکننــد پیشــنهاد میکنیــم؟ آیــا
معنویــت رئالیســتیک اســت یــا ســوبژکتیو؟ بــه نظــر
میرســد کــه مشــکل اول مربــوط بــه همیــن جنبــه
رئالیســتیک باشــد .در آینــده میتوانیــم گفتگــوی
بهتــری داشــته باشــیم .متشــکرم.
آقــای دکتــر محمــدی :از هــر دو اســتاد بزرگــوار و
همیــن طــور ســروران محتــرم کــه حوصلــه و همراهــی
کردنــد ممنونــم .مــن در جمــع بنــدی بــه صــورت
کوتــاه بــه چنــد نتیجــه ای کــه در این جلســه رســیدیم،
اشــاره میکنــم .بنــا بــر ایــن بــود کــه بفهمیــم
معنویــت بــه چــه معناســت ،معنویــت چــه چیــز اســت
و چــه چیزهایــی نیســت؟ بــه تعاریــف معنویــت از
رویکردهــای روانشــناختی اشــاره کردیــم .بــه ایــن
نتیجــه رســیدیم کــه عمــوم ایــن تعاریــف ،کثــرت
گــرا هســتند و بــه نســبیت منتهــی میشــوند .زیــرا
بــا حــاالت افــراد مختلــف گــره خــورده انــد .آقــای
دکتــر حمیدیــه اشــاره کردنــد بــه اینکــه معنویتهــای
ســنتی ماقبــل مــدرن بــا مفهــوم دیــن گــره خــورده
بــود و معنویــت صرفـ ًا از  contextدیــن و از مجــرای
دیــن محقــق میشــد .امــا در معنویــت مــدرن و
پســت مــدرن اثــری از دیــن نیســت و جدایــی از
دیــن دیــده میشــود و حتــی معیارمنــد هــم
نیســت .مــا حتــی بــا ضوابــط غیــر دینــی،
عقالنیــت و معرفــت شناســی هــم
نمــی توانیــم معیــاری را بــرای
معنویــت ارائــه دهیــم و
ایــن نــه تنهــا چنــدان

مطلــوب نیســت ،بلکــه مضــر هــم هســت .بــه دلیــل
اینکــه ســبب ســوء اســتفادههای مکــرر خواهــد شــد.
آقــای دکتــر غفــاری اشــاره فرمودنــد کــه در هــر یــک
از مــا یــک معنــای ارتــکازی از معنویــت نهفتــه اســت.
هرچنــد کــه تبدیــل آن بــه واژگان دشــوار باشــد،
شــورمندی ،همراهــی بــا ارزشهــای اخالقــی ،دغدغــه
منــدی و بــه ویــژه نــگاه کالن اجتماعــی در معنویــت
لحــاظ میشــود.
إن شــاء اهلل مــا در جلســات بعــد و بــه ویــژه در بحــث
دیــن و معنویــت ،بــه ایــن نکتــه اشــاره خواهیــم کــرد
کــه معنویتــی کــه از نظــر اســام مــد نظــر اســت،
اصــ ً
ا تــوأم بــا انــزوا نیســت .هرچنــد کــه ممکــن
اســت در برخــی از افــرادی کــه مشــهور شــده انــد،
ایــن رویکــرد اتفــاق افتــاده باشــد .امــا معنویتــی کــه
در متــن وحــی هســت ،معنویــت تــوأم بــا عمــل
اجتماعــی و دغدغــه منــدی نســبت بــه سیاســت
اســت .مرحــوم امــام میفرمودنــد کــه عرفــان
اســامی ،عرفــان تقطیــع و انــزوا نیســت ،بلکــه عرفــان
حماســه اســت .حــال اینکــه فــرد چگونــه بخواهــد
از آن حالــت وحــدت بــه ایــن کثــرات بپــردازد و آن
توجــه را از دســت ندهــد ،بیانــی دارد کــه ان شــاء
اهلل در جلســات بعــد بــه آن خواهیــم پرداخــت.
جنــاب آقــای دکتــر حمیدیــه هــم بــه مفهــوم ماتقــدم
و ماتأخــر اشــاره کردنــد و فرمودنــد کــه در تعریــف
مفهومــی معنویــت ،دیــن نهفتــه نیســت .هرچنــد کــه
مجــرای تحقــق معنویــت در عالــم خــارج و در عالــم
واقــع ،حتمـ ًا بایــد از کانــال دیــن عبــور کنــد .معنویت
را میتوانیــم بــه معنویــت دینــی و غیــر دینــی تقســیم
کنیــم .امــا ثمــره معنویــت غیــر دینــی بــرای مــا،
آرامــش و حــال خــوب اســت .حتــی ســعادت دنیــوی
بــه ایــن معنــا کــه در برآینــد زندگــی دنیــوی مــان هــم
خوشــبخت باشــیم ،محصــول ایــن معنویــت نخواهــد
بــود .از هــر دو اســتاد بزرگــوار و حوصلــهای کــه
دوســتان داشــتند ،خیلــی متشــکرم .ان شــاءاهلل در
جلســات آینــده ،نســبتهای مختلــف معنویــت بــا
عقــل و دیــن و در مــورد انــواع معنویــت گفتگــو
خواهیــم کــرد .بــرای شــادی روح امــام و شــهدا
و ســامتی خودتــان ،و اینکــه همــه مــا معنــوی
تــر باشــیم ،معنــوی تــر زندگــی کنیــم و
معنویــت اصیــل را از معنویــت کاذب
بشناســیم ،صلــوات بفرســتید.

حضور اساتید
در همایشهای داخلی

دکتر شــهین اعوانی
دکتر شــهین اعوانی
محمد جواد اســماعیلی
محمد جواد اســماعیلی
محمد جواد اسماعیلی

جایگاه انســان در فلســفه کانت
معنای ســعادت در حکمت ســینوی
طبیعیات ابنســینا از انتشــار چاپ ســنگی طهران تا کنون
طبیعتشناســی ابن ســینا در ّ
«فن ســماع طبیعی» الشــفاء
ّ
«فن سماع طبیعی» الشفاء :ترجمه به مثابۀ تفسیر متن

جایگاه انسان در فلسفة کانت
سخنرانی در دانشگاه تهران،
دانشکدة مطالعات جهان
شهین اعوانی
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عظمــت انقالبــی که کانت در فلســفه پدیــد آورد،
بنــا بــه اظهــارات وی بــا «انقــاب کپرنیکــی» قابل
مقایســه اســت .از پایــان قــرن هجدهــم تــا کنــون،
بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه هیــچ اندیش ـهای
در فلســفه نبــوده کــه مســتقیم ًا یــا بــه طــور
غیرمســتقیم از فلســفة کانــت نشــأت نگرفتــه
باشــد .فکــر دکارت در مســائل مطــرح شــده از
ســوی کانــت ،بــه خصــوص در بحــث شــناخت
خــدا ،واقعیــت جهــان خــارج و ...مؤثــر بــوده

هــر چنــد کانــت دیــدگاه دکارت را نپذیرفتــه
اســت .شــک دســتوری دکارتــی و جایــگاه ابــژه
(خــدا ،روح و جهــان واقــع) در فلســفة او ،جــای
خــود را در کانــت بــه ســوژه( ،فاعــل شناســا)
و عقالنــی کــردن همــة امــور در نظــر و عمــل
میدهــد .در کانــت همــه چیــز ،اعــم از دیــن و
اخــاق و قانــون و علــم و هنــر بایــد بــه محــک
عقــل در آیــد و عق ـ ً
ا توجیــه شــود.
کانــت فیلســوف «نقــد» اســت و مؤلفــة اصلــی

نقــد او «عقــل بشــر» اســت .هــدف کانــت
در نقــد عقــل نظــری (نقــد اول) آن اســت
کــه مابعدالطبیعــه را نجــات دهــد .او در
جســتوجوی مبانــی کافــی بــرای ســه مفهــوم
خــدا ،اختیــار ،و جاودانگــی اســت.
ایدهآلیســم آلمــان از کانــت سرچشــمه میگیــرد.
ایدهآلیســم از منظــر او عبــارت اســت از قــول بــه
ایــن کــه جــز موجــودات متفکــر ،هیــچ موجودی
نیســت و اشــیاء دیگــری کــه مــا آنهــا را بــه
زعــم خــود بــه شــهود ادراک میکنیــم ،فقــط
تصویراتــی در انســان به عنــوان موجــود متفکرند.
کانــت بــه توانایــی عقــل انســان بــرای بهبــود
وضــع بشــر اعتقــاد دارد ولــی ایــن فیلســوف
منتقــد عقــل تــاش میکنــد
حــدود عقــل را خــواه در نظــر و
خــواه در عمــل مشــخص نمایــد.
در بــارة وجــود خــدا ،کانــت
اولیــن فیلســوفی اســت کــه از
طریــق عقــل عملــی و اخــاق
موفــق بــه اثبــات وجــود خــدا
و کمــاالت مطلــق و صفــات او
میشــود.
لــذا مطلــب اصلــی مقالــه بیشــتر
بــر نقــد عقــل عملــی (نقــد دوم)
و دیگــر آثــار اخالقــی کانــت
اســت که بــه موضــوع «انســان»،
«آزادی» « ،انســانیت و کرامــت» پرداختــه اســت.
در عقــل عملــی کانــت انســان را دو وجهــی
میبینــد .از نظــر او انســان از ســویی او بــا
طبیعــت روبروســت .طبیعتــی کــه نظاممنــد و
قانونمنــد اســت؛ و از ســوی دیگــر انســان خــود
را آزاد مییابــد و نمیخواهــد مقلــد کســی
یــا تابــع چیــزی باشــد .چــون انســان میبایــد
جــرأت اندیشــیدن داشــته باشــد .انســان از وجــه
عالــم درون نومــن اســت و ناشــناختنی یعنــی
بالــذات ،ذات معقــول و باالســتقالل اســت و از
وجهــی دیگــر بــه لحــاظ عالــم بیــرون (خــارج)
پدیــدار (فنومــن) اســت.
در طــول تاریــخ فلســفه ،انســان «حیــوان
ناطــق» بــوده اســت ولــی از نظــر کانــت،

انســان ،حیوانــی اخالقــی اســت .انســانی کــه
میتوانــد بــر روی دو پــای خــود بایســتد ،راه
بــرود ،ناطــق و اندیشــمند باشــد .اندیشــة انســان،
جهانــی را کــه پیــش روی اوســت مــیکاود.
کانــت فیلســوفی اســت کــه بــرای اثبــات خــدا،
برهــان اخالقــی مطــرح میکنــد.
کانــت میگویــد رفتارهــای آدمیــان نــه از
روی سرشــت اســت و نــه از روی طــرح معیــن.
نمیتوانیــم آزرده نشــویم یــا در رنــج نباشــیم.
انســان خودآئیــن اســت .در واقــع هــم قانونگــذار
اســت و هــم تابــع قانــون.
انســان در حالــت طبیعــی ،شــیفته آزادی اســت.
کانــت بیــن اختیــار و آزادی فــرق میگــذارد.
طبیعــت بــه انســان اختیــار
مبتنــی بــر عقــل عطــا کــرده
و طبیعــت تجهیــزات کمــال
را بــرای انســان فراهــم کــرده
اســت .در ســخنرانی راجــع
بــه فــرق ایــن دو بــه تفصیــل
خواهیــم پرداخــت.
و
مطلــب
دقیقتریــن
جدیتریــن موضــوع کانــت در
مــورد انســان« ،تکلیفگرایــی»
اوســت.
در فلســفة اخــاق کانــت،
تکلیــف و وظیفــه فــرق دارد.
اگــر مــن عهــدهدار تکلیــف اخالقــی راســتینی
بــرای انجــام دادن کاری باشــم ،خــواه ناخــواه آن
تکلیــف بــر مــن واجــب یــا الــزام آور اســت.
انســان آزادانــه خویــش را مکلــف میکنــد.
او معتقــد اســت آزادی شــرط قانــون اســت و
ایــن قانــون ،معلــوم ماســت .پــس مــا در قبــال
قانــون مکلفایــم .از نظــر کانــت کســانی
کــه بــه انگیــزة ادای تکلیــف عمــل میکننــد،
از ارادة خیــر برخوردارنــد .ارادة خیــر یگانــه
چیــزی اســت کــه بــه شــکلی نامشــروط و
فینفســه خیــر اســت .کانــت در انسانشناســی
بــر فیلســوفان بعــد از خــود از جملــه هوســرل،
یاســپرس ،هایدگــر ،هــگل و مارکــس تأثیرگــذار
بــوده اســت.
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همایش بزرگداشت ابن سینا-همدان
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«عصــر نوزایــی» در تمــدن اســامی یعنــی ســدة
ســوم و چهــارم ق ،.دورة شــکوفایی علــم و فلســفه
در تمــدن اســامی اســت .در ایــن دوره
حکیمــان و فیلســوف بزرگــی چــون رازی،
ابنســینا ،ابوعلــی مســکویه ،ابــن میمــون و
ابوالبــرکات بغــدادی زیســتهاند .در میــان
ایــن متفکــران کســی کــه قبــل از ابنســینا
تــاش کــرد تــا یــک نظریــة اخالقــی ارائــه
دهــد ،محمدبــن زکریــای رازی (-313
 )251اســت .نظریــة اخالقــی رازی پیونــد
معنــاداری بــا آرای فلســفی و الهیاتــی او
دارد.
بــه طــور کلــی همــة انســانها بــه دنبــال
ســعادتاند و معنــای زندگــی را در
ســعادت و نیکبختــی میبیننــد و اکثــر
آنهــا ســعادت را در لــذت و دوری از رنــج
و الــم مییابنــد .لــذت از اساســیترین
انگیزههــای رفتــار آدمــی اســت .لــذا پیــش
از بررســی مفهــوم و مصــداق ســعادت
در حکمــت ســینوی ،مقالــه ارائــه شــده
بــه همایــش در نظــر دارد ابتــدا چیســتی
حقیقــت انســان را در ایــن نظــام حکمــی
بــه خصــوص در رســالة اضحویــة ابنســینا
بررســی کنــد.
از نظــر ابنســینا انســانیت انســان از نفــس
اوســت یعنــی انســان ،بــه نفــس انســان اســت ،بــه
عبــارت دیگــر حقیقــت انســان ،نفــس اســت و

رنــج و راحــت ،خیــر و شــر همــه از نفــس اســت.
از ایــن روســت کــه نفــس باقیســت و بعــد از
فنــای بــدن نیــز خواهــد بــود .لــذا مــا
بعــد از مــرگ و در آخــرت همــان
انســانی هســتیم کــه در ایــن جهــان
بودهایــم و چیــز دیگــری نیســتیم.
در کنــار لــذات جســمانی و حســی ،مــا
از لــذات عقالنــی هــم برخورداریــم.
لــذت عقالنــی از نظــر ابنســینا شــرط
الزم و کافــی بــرای معنــاداری اســت
و ارزش ذاتــی دارد .لــذات عقلــی
بــر لــذات حســی برتــری دارنــد.
یعنــی نســبت لــذت حســی بــا لــذت
عقلــی ،مثــلِ نســبت عقــل بــا حــس؛
ـت عقــل بــه دریافـ ِ
و نســبت دریافـ ِ
ـت
حــس اســت .عقــل شــریفتر از
حــس؛ و لــذت عقلــی از لــذت حســی
شــریفتر اســت؛ و دریافــت عقــل
قویتــر و شــریفتر از دریافــت حــس
اســت ،پــس دریافــت عقــل ،شــریفتر
اســت و چیــزی کــه مالیــم و موافــق
عقــل باشــد ،فاضلتــر و شــریفتر از
آن چیــزی اســت کــه مالیــم و موافــق
حــس اســت؛ زیــرا کــه مالیــم عقــل،
ِ
نســبت مالیــم حــس ،از ابدیّــات
بــه
اســت .بنــای عالــم عقــل «روحانــی» اســت و
لــذات عقالنــی ،ســعادتآورند.

طبیعیات ابنسینا

از انتشار چاپ سنگی طهران تا کنون
همایش بزرگداشت ابنسینا
محمد جواد اسماعیلی

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

نخســتین بــار دو جملــه از چهــار جملــۀ
کتــاب الشــفاء بــه صــورت چــاپ ســنگی
در دارالفنــون تهــران در ســال  1305قمــری
( 1266شمســی  1888 /میــادی) منتشــر شــد.
البتــه بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه در پایــان
جملــۀ طبیعیّــات تاریــخ اتمــام اثــر 1303
قمــری ثبــت شــده اســت امــا اینکــه هــر جملــه
از کتــاب در تاریخــی جداگانــه منتشــر شــده
اســت یــا هــر دو جملــه همزمــان در 1305
منتشــر شــدهاند اطالعــی در دســت نداریــم.
در خصــوص پدیدآورنــدگان ایــن اثــر ،مــا تــا
کنــون بــه جــز نــام کاتــب و دســتیاران وی،
از نــام پدیدآورنــده یــا پدیدآورنــدگان ایــن
اثــر و نیــز انگیــزۀ انتشــار آن اطــاع دقیقــی
بــه دســت نیاوردهایــم .چــاپ ســنگی ایــن
اثــر بازتــاب جــدّ ی نــه تنهــا در ایــران بلکــه
در ســطحی جهانــی داشــت و ســبب شــد تــا
التفــات پژوهشــگران ایرانــی و بینالمللــی بــه
ابــن ســینا و آثــار وی ،خصوصـ ًا کتــاب الشــفاء
بیــش از گذشــته جلــب گــردد .در ســطح قریب
بــه نیــم قــرن بعــد از انتشــار چــاپ ســنگی
طهــران ،پژوهشــگران مصری در اندیشــۀ انتشــار
هــر چهــار جملــۀ کتــاب الشــفاء برآمدنــد .طــه
شــحاته
حســین ،ابراهیــم مدکــور ،جــورج
ّ
قنواتــی و ســعید زایــد در زمــرۀ پژوهشــگران
مصــری بودنــد کــه در تصحیــح کتــاب الشــفاء
اهتمــام ورزیدنــد .ایــن پژوهشــگران کوشــیدند
تــا بــر اســاس برخــی از نســخههای معتبــر
ایــن کتــاب در کتابخانههــای مصــر و برخــی
کشــورهای دیگــر نظیــر ایــران ،ترکیــه و
انگلســتان تصحیــح امــروزی از کتــاب الشــفاء
بــه دســت دهنــد .جالــب توجــه ایــن اســت کــه
بــا آنکــه پژوهشــگران مصــری در تصحیح خود

عمدت ـ ًا بــه نســخههای ّ
خطــی کتــاب الشــفاء و
مقابلــۀ آنهــا بــا یکدیگــر اعتمــاد کردهانــد امــا
بــا ایــن اوصــاف در تصحیــح جملــۀ طبیعیّــات
و الهیّــات ،بــه چــاپ ســنگی طهــران و حواشــی
آن نیــز اعتمــاد کردهانــد و در بخــش ارائــۀ
نســخهبدل بــه ترتیــب از نشــانۀ (ط) و (طــا)
بــرای اشــاره بــه ضبــط چــاپ ســنگی و حواشــی
آن بهــره گرفتهانــد .ایــن نکتــه از آن جهــت
دارای اهمیّــت اســت کــه بــا آنکــه در مقدّ مــۀ
طــه حســین و ابراهیــم مدکــور انتقادهایــی صرفـ ًا
کلــی نســبت بــه کتــاب الشــفاء چــاپ ســنگی
مصححــان
طهــران یادشــده اســت بــا ایــن حــال
ّ
بــه چــاپ ســنگی طهــران اعتمــاد کردهانــد.
یکــی دیگــر از رخدادهــای ارزشــمند در
ســدۀ اخیــر برگــزاری جشــن هــزارۀ ابــن
ســینا در ایــران ،مصــر ،عــراق و هندوســتان،
و انتشــار مجموعــۀ مقــاالت مربــوط بــه ایــن
همایشهــا و تصحیــح برخــی از آثــار ابــن
ســینا بــرای نخســتین بــار اســت کــه در زمــرۀ
توجــه بــه ابــن ســینا و آثــارش پــس
پیامدهــای ّ
از نشــر چــاپ ســنگی طهــران قلمــداد میگــردد.
برگــزاری نشســتهای علمــی در خصــوص
اندیشــههای ابــن ســینا در ســطح بینالمللــی
نیــز در زمــرۀ رخدادهایــی اســت کــه پــس از
نشــر کتــاب گوتــاس در بــارۀ ابــن ســینا در ســال
 1988پدیــد آمــد و در نهایــت دســتاوردهای
گــروه مطالعاتــی ابنســینا (Avicenna Study
 )Groupبــا اهتمــام دیمیتــری گوتــاس ،دیویــد
ریزمــن ،یــان مکگینیــس ،آمــوس برتوالچــی و
رابــرت ویسنوفســکی و دیگــر همکارانشــان بــه
صــورت مجموعــۀ مقــاالت نشــر یافــت .ایــن
کوشــشها همچنــان ادامــه دارد و نقطــۀ اوج
آن طــرح پژوهشــی تصحیــح ،ترجمــه و تفســیر
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الهیّــات الشــفاء بــه کوشــش برتوالچــی در
ایتالیــا اســت کــه تأثیــر ســزاواری در رونــق ابــن
ســیناپژوهی در ســطح بینالمللــی پدیــد آورده
اســت .در ترکیــه تصحیــح آثــار ابــن ســینا بــه
ویــژه ،کتابهــای الشــفاء ،النجــاة و اإلشــارات
والتنبیهــات همــراه بــا ترجمــۀ ترکــی آن بــه
صــورت دو زبانــه ،در دو دهــۀ اخیــر آغاز شــده و
همچنــان اســتمرار دارد .در ایــران نیــز در مؤسســۀ
پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ ایــران از ســال 1390
تــا  1396خورشــیدی تــا کنــون تصحیــح معتبــر و
علمــی ســه اثــر م ّهــم ابنســینا التعلیقــات (ســیّد

حســین موســویان ،)1391 ،المباحثــات (محســن
بیدارفــر )1396 ،و المختصــر األوســط فــي المنطق
(ســیّد محمــود یوســف ثانی )1396 ،منتشــر شــده
اســت .تأســیس بنیــاد علمــی و فرهنگــی بوعلــی
ســینا در شــهر همــدان و برگــزاری چنــد نشســت
م ّلــی و بینالمللــی نیــز یکــی از رخدادهــای م ّهــم
در جهــت شناســایی و گــردآوری آثــار ابــن ســینا
محســوب میگــردد .انتشــار ترجمــۀ فارســی،
انگلیســی و ترکــی طبیعیّــات الشــفاء نیــز همگــی
در زمــرۀ رخدادهــای پــس از انتشــار چــاپ
ســنگی طهــران اســت.

حضور دکتر محمد جواد اسماعيلي

در همايش فلسفه طبيعي در تمدن اسالمي
دانشگاه تهران ،اسفند 1396

«فن سماع طبیعی» الشفاء
طبیعتشناسی ابن سینا در ّ

رهیافت فلسفی و طبیعتشناسی دو اندیشمند :مح ّمد علی فروغی ومیرزا مهدی آشتیانی
مح ّمد جواد اسماعیلی
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کتــاب الشــفاء ابــن ســینا دانشــنامهای اســت
فلســفی کــه دانشهــای منطــق ،طبیعیّــات،
ریاضیّــات و الهیّــات را شــامل میگــردد.
مباحــث طبیعتشناســی ایــن کتــاب هــم از
منظــر تاریخــی و هــم از منظر فلســفی ارزشــمند
اســت .در ســال  ۱۳۱۶خورشــیدی ،کمتــر از
صــد ســال قبــل ،مح ّمــد علــی فروغــی (-۱۲۵۴
 ،)1۳۲۱مشــهور بــه ذکاءالملــک ،ترجمــهای
ـن ســماع طبیعــی
بــه فارســی از متــن عربــی فـ ّ
کتــاب الشــفاء (چاپخانــۀ مجلــس) بــه دســت

داده اســت و ســه ســال بعــد در ســال 1319
ـن «آســمان و جهــان» و «کــون و
ترجمــۀ دو فـ ّ
فســاد» (چاپخانــۀ بانــک ملــی) ایــن کتــاب نیــز
از وی انتشــار یافــت .بــه تازگــی اثــری از میــرزا
مهــدی آشــتیانی ( )۱۳۳۲ -۱۲۶۸بــا عنــوان
ـن ســماع طبیعــی شــفاء
مناقشــات بــر ترجمــۀ فـ ّ
ابــن ســینا (چاپ انتشــارات مؤسســۀ پژوهشــی
حکمــت و فلســفۀ ایــران) منتشــر شــده اســت
کــه در آن ترجمــۀ فروغــی بــا ارائــۀ نمونههــای
گوناگــون ارزیابــی شــده اســت

در نوشــتار اینجانــب کــه ســاختار آن در زیــر ارائــه
میگــردد ،ایــن دو اثــر فارســی بــر پایــۀ «رهیافــت فلســفی و
طبیعتشناســی» دو اندیشــمند معاصــر ســنجیده میشــود و
ـن ســماع طبیعــی»
پیامدهــای ایــن دو رهیافــت متفــاوت از «فـ ّ
توجــه قــرار خواهــد گرفــت.
در روزگار مــا مــورد ّ
.1درآمد
.2طبیعتشناسی الشفاء و سنّت تفسیری آن
.3ترجمۀ طبیعتشناسی الشفاء از منظر فکری و فرهنگی
.4مح ّمد علی فروغی :اندیشمند در مقام مترجم
.5میرزا مهدی آشتیانی :اندیشمند در مقام منتقد
.6رهیافت «فلسفی و طبیعتشناسی» دو اندیشمند
.7ســنجش چنــد مســأله طبیعتشناســی در نگــرش فروغــی
و آشــتیانی
.8نتیجهگیری و چشمانداز آینده
.9کتابشناسی
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کتــاب الشــفاء ابن ســینا دانشــنامهای اســت فلســفی
کــه دانشهــای منطــق ،طبیعیّــات ،ریاضیّــات و
الهیّــات را شــامل میگــردد .ایــن اثــر نمونــهای
از آثــار پــر نفــوذ در دورۀ ســدههای میانــه در
منابــع عربــی ،التینــی ،عبــری و فارســی شــمرده
شــده اســت و الهامبخــش بســیاری از اندیشــمندان
بعــدی ،خــواه در مقــام موافــق و خــواه در مقــام
مخالــف ،بــوده اســت .در ســال  ،۱۳۱۶کمتــر از
صــد ســال قبــل ،مح ّمــد علــی فروغــی (-۱۲۵۴
 ، )1۳۲۱مشــهور بــه ذکاءالملــک ،ترجمــهای بــه
ـن ســماع طبیعــی کتــاب
فارســی از متــن عربــی فـ ّ
الشــفاء (چاپخانــۀ مجلــس) بــه دســت داده اســت
ـن
و ســه ســال بعــد در ســال  1319ترجمــۀ دو فـ ّ
«آســمان و جهــان» و «کــون و فســاد» (چاپخانــۀ
بانــک ملــی) ایــن کتــاب نیــز از وی انتشــار یافــت.
بــه تازگــی اثــری از میــرزا مهــدی آشــتیانی
( )۱۳۳۲ – ۱۲۶۸بــا عنــوان مناقشــات بــر
فــن ســماع طبیعــی شــفاء ابــن
ترجمــۀ ّ
ســینا (چــاپ انتشــارات مؤسســۀ
پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ

ایــران) منتشــر شــده اســت کــه در آن ترجمــۀ فروغــی
بــا ارائــۀ نمونههــای گوناگــون ارزیابــی شــده اســت.
در نوشــتار اینجانــب کــه ســاختار آن در زیــر ارائــه
میگــردد ،ایــن دو اثــر فارســی بــا رهیافــت «ترجمــه
بــه مثابــۀ تفســیر متــن» ســنجیده میشــود و اهمیّــت
ایــن دو اثــر از جهــت غنــای زبانــی در ادبیات فلســفی
توجــه قــرار خواهــد گرفــت.
در روزگار مــا مــورد ّ
.1زمینۀ تاریخی و فلسفی بحث
.2کارنامۀ ابن سینا از منظر زبان آثار
.3الشفاء و سنّت تفسیری آن
.4ترجمۀ الشفاء از منظر تاریخی
«فــن ســماع
.5مح ّمــد علــی فروغــی و ترجمــۀ
ّ
طبیعــی» الشــفاء
.6میــرزا مهــدی آشــتیانی و مناقشــات بــر ترجمــۀ
فروغــی
.7سنجش دو اثر
.8ســنجش نمونههایــی از ترجمــۀ فروغــی و
آشــتیانی
.9نتیجهگیری و چشمانداز آینده
.10کتابشناسی

کارگاه تصحیح نسخ خطی
در زمینه فلسفه اسالمی

کارگاه تصحیــح نســخ خطــی در زمینــه فلســفه
اســامی بــا تدریــس حجــت االســام و المســلمین
علــی صدرایــی خویــی و شــرکت تعــدادی از دانــش
آموختــگان حــوزوی و دانشــگاهی رشــته فلســفه،
در شــعبه قــم مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایــران برگــزار شــد.
ایــن کارگاه طــی دو جلســه در شــعبه قم این مؤسســه
برگــزار شــد کــه جلســه نخســت بــه کلیــات تصحیح
نســخ خطــی ،مهارتهــای الزم در کار تصحیــح
ماننــد مراجعــه بــه مصــادر و فهرســتها و انــواع
شــیوههای تصحیــح و ...همــراه بــا بررســی مــوردی
بــا اســتفاده از تصاویــر نســخههای خطــی فلســفه
اختصــاص یافــت.
در جلســه دوم مؤلفههــا و ویژگیهــای نســخ خطــی
فلســفه ،انــواع نســخ فلســفی بــه لحــاظ محتــوا تبییــن
شــد و مصححــان مشــهور کتــب فلســفی و برخــی
آثــار مهــم مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت.
همچنیــن درخــال برگــزاری کارگاه ،عرصــه هــای
نیازمنــد بــه کار تصحیــح در زمینــه فلســفه اســامی
معرفــی شــد.

552

مراسم هفته پژوهش
ویژه دانشجویان مقطع دکتری

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

از ســوی معاونــت پژوهشــی و تحصیــات
تکمیلــی مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایــران ،بــرای نخســتین بــار در روز یکشــنبه ســوم
دیمــاه مراســمی بــه مناســبت هفته پژوهــش ویژه
دانشــجویان مقطــع دکتــری مؤسســه در ســالن
میزگــرد مؤسســه برگــزار گردیــد .ایــن مراســم که
بــا حضــور صمیمــی اســاتید محتــرم هیئــت علمی
و دانشــجویان موسســه همــراه بــود در مــواردی با
پرســش و پاســخ و نیــز بحــث و گفــت و شــنود
بیــن اســاتید و دانشــجویان نیــز همــراه شــد .در
ایــن مراســم  5نفــر از دانشــجویان مقطــع دکتــری
مؤسســه کــه در شــرف نــگارش رســال ه خــود

بودنــد گزارشــی علمــی از رســاله خــود و نتایــج
آن ارائــه نمودنــد و در خــال آن دانشــجویان
گــروه مطالعــات علــم مؤسســه بــه بیــان برخــی
تجربیــات خــود در ســفرهای علمیشــان بــه
کشــورهای خــارج کــه فرصــت مطالعاتــی خــود
را در آن گذرانــده بودنــد پرداختنــد .از ویژگیهــای
شــاخص ایــن مراســم ارائــه مســلط و کامــا
دقیــق و علمــی دانشــجویان مؤسســه بــود کــه
نشــاندهندة تواناییهــای علمــی و تالشــهای
بدیــع و پــرارج آنــان بــود.
در ادامــه ،چکیــده ســخنرانی دانشــجویان مؤسســه
مــی آیــد:

تصحیح انتقادی و ارزیابی آثار مال مح ّمدصادق اردستانی
محمد قمی

دانشجوی دکتری فلسفة  -حکمت متعالیه

عنــوان پایاننامــه «تصحیــح انتقــادی و ارزیابــی
ّ
آثــار مــا ّ
محمدصــادق اردســتانی» اســت .مــا
ّ
محمدصــادق اردســتانی حکیــم عصــر صفــوی اســت
کــه تاکنــون آثــار و آراء او ،بــه خوبــی شــناخته نشــده
اســت .در کتابهــا و تذکرههــای منتشرشــده در ایــران،
چهــارده اثــر بــه حکیــم اردســتانی منســوب شــده
ـی آثــار
اســت کــه پــس از گــردآوری نســخههای خطـ
ِ ُ
ـی آنهــا ،ایــن نتایــج بــه دســت آمــد )1 :نــه
وی و ارزیابـ ِ
ـار چهاردهگانــه ،در واقــع ســه اثــر مســتقل:
عنــوان از آثـ ِ
رســالۀ جعلیــۀ صادقیــه ،حکمــت صادقیــه و مراســلۀ
حکیــم اردســتانی هســتند کــه هــر یــک ،بــا ســه عنــوان
متفــاوت نامگــذاری شــدهاند؛  )2از اختیــارات األیــام،
نســخهای یافــت شــد کــه احتمــال انتســابش بــه وی،
انتســاب کلیــد بهشــت بــه
بســیار زیــاد اســت؛ )3
ِ
وی ،مــورد تردیــد جــدی اســت؛  )4در هیــچ یــک از
فهرســت کتابخانههــا ،از ســه اثــر باقیمانــده از آثــار
حکیــم اردســتانی :آیــۀ نــور ،تباشــیر و حاشــیه بــر شــفا،
گزارشــی نشــده اســت.
در قســمت ّدوم بحــث بــه بحــث «قــدم و وحــدت نفس
از منظــر حکیــم ّ
محمدصــادق اردســتانی پرداختــه شــد
کــه خالصــۀ آن چنیــن اســت:

ابنســینا نفــس را «روحانیــة الحــدوث و البقــاء»

و مالصــدرا آن را «جســمانیة الحــدوث و روحانیــة
البقــاء» میدانــد .مــا ّ
محمدصــادق اردســتانی در
الحکمــة الصادقیــة ،معتقــد اســت کــه حــدوث نفــس
نــه بــا تجـ ّـرد آن ســازگار اســت و نــه بــا بقــاء آن .وی
قائــل بــه قــدم و وحــدت نفــس شــده اســت .از دیــدگاه
ابنســینا و حکمــای دیگــر ،قــول بــه «قــدم و وحــدت
نفــس» بــا دو محــذور اساســی مواجــه اســت -1 :اگــر
ّ
ّ
نفــس بعــد از تعلــق بــه بــدن متکثــر نشــده باشــد،
میبایســت همــۀ انســانها در همــۀ صفــات یکســان
ّ
میبودنــد؛  -2اگــر نفــس بعــد از تعلــق بــه بــدن
ّ
ّ
ّ
بالقــوه و
مجــرد ،بهنحــو
متکثــر شــده باشــد ،امــر
بالفعــل انقســام میپذیــرد .حکیــم اردســتانی در
الحکمــة الصادقیــة ،عقــل را صــادر ّاول میدانــد
َ
و قائــل اســت کــه نفــس کل در میــان عقــل و عالــم
َ
عالــم ّ
ّ
مــاده را واحــد و تحــت
مــاده قــرار دارد .وی
تدبیــر نفــس کل میدانــد .او قائــل بــه قــدم و وحــدت
ّ
نفــس شــده و بــه تکثــر بالعــرض نفــوس جزئــی قائــل
ّ
اســت .وی مدعــای خــود را بهگونــهای تبییــن کــرده
کــه بــا دو محــذور یادشــده مواجــه نشــود .بــه صــورت
خالصــه میتــوان گفــت کــه آنچــه مالصــدرا دربــارۀ
ّ
ارتبــاط نفــس انســان بــا جســم او و قــوای متعــددش
قائــل اســت ،حکیــم اردســتانی دربــارۀ نفــس کل،
عالــم مـ ّ
ـاده و نفــوس جزئــی قائــل شــده اســت.

همزمانی و واقعیت :نسبت متافیزیک زمان و همزمانی نسبی
حسن امیری آرا

دانشجوی دکتری فلسفة علم
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فلســفة زمــان در قــرن بیســتم شــاهد نــزاع بــر ســر
دو دیــدگاه در خصــوص زمانمنــدی واقعیــت بــوده
اســت .طبــق دیــدگاه نخســت لحظــة «حــال»ی
عمومــی و جهانشــمول وجــود دارد کــه موضــع
صیــرورت در واقعیــت اســت .بــه ایــن معنــا کــه
در هــر لحظــة حــال رویدادهــای واقعــی تــازهای
بــه عالــم افــزوده میشــود و یــا جایگزیــن
رویدادهــای واقعــی موجــود میگــردد .بنابرایــن،
طبــق ایــن دیــدگاه کــه در رســاله بــه طــور کلــی
بــه آن مــدل دینامیکــی واقعیــت گفتــه خواهــد شــد،
صیــرورت جهانشــمول رویدادهــا وجهــی حقیقی از
واقعیــت اســت .در مقابــل ،طبــق دیــدگاه دوم ،تمــام
رویدادهــا ،چــه رویدادهــای گذشــته ،و چــه حــال
و آینــده بــه یکســان واقعیــت دارنــد ،و بنابرایــن
صیــرورت جهانشــمول رویدادهــا وجهــی حقیقــی
از واقعیــت نیســت .در ایــن رســاله از ایــن دیــدگاه
تحــت عنــوان مــدل اســتاتیکی واقعیــت یــاد خواهد
شــد .تــا حــدود نیمــة اول قــرن بیســتم نــزاع میــان
ایــن دو دیــدگاه در فلســفة زمــان عمومــ ًا نزاعــی
در حــوزة منطــق و متافیزیــک دانســته میشــد
و عمومــ ًا اســتدالالت بــه ســود یــک دیــدگاه بــه

موجــب منطــق یــا متافیزیــک فرآهــم میشــده
اســت .امــا رفتــه رفتــه از نیمــة دوم قــرن بیســتم
بــه بعــد ،بــه خصــوص پــس از انتشــار مقالــة
پرنفــوذ هیــاری پاتنــم تحــت عنــوان «زمــان و
هندســة فیزیکــی» در ســال  1967بحــث راجــع
بــه نظریــة نســبیت خــاص اینتشــین بــه شــکلی
جــدی وارد نــزاع میــان فالســفه شــد .پاتنــم در
ایــن مقالــه تــاش میکنــد بــا اســتفاده از ایــن
نظریــة فیزیکــی اســتداللی بــه ســود مــدل
اســتاتیکی واقعیــت فرآهــم کنــد و از ایــن
رو نشــان دهــد کــه نظریــة نســبیت خــاص
بــا مــدل دینامیکــی زمــان ناســازگار اســت.
او در ایــن مقالــه از «نســبیت همزمانــی» ،بــه
همــراه چنــد فــرض دیگــر ،مــدل اســتاتیکی را
نتیجــه میگیــرد .اســتدالل از طریــق نســبیت
همزمانــی بــه ســود مدلــی زمانــی بــرای واقعیــت
واکنشهــای بســیاری در متــون فلســفة زمــان
داشــته اســت .برخــی فالســفه تــاش کردنــد
بــا ارائــة مدلهــای دینامیکــی بدیــل معنایــی از
صیــرورت را بــا نظریــة نســبیت خــاص ســازگار
کننــد و برخــی دیگــر تــاش کردهانــد بــا دفــاع

از وجــود ناظــر ارجــح و نیــز بــا طــرح نوعــی
بازنگــری در اصــول نســبیت خــاص ،بــه موجــب
مصالحــی کــه نظریــة «قراردادگرایــی در خصــوص
همزمانــی» در اختیــار میگــذارد ،نســبیت همزمانــی
را بــه عنــوان نظریـهای در خصــوص حقیقــت رابطة
همزمانــی در واقعیــت زیــر ســوال برنــد .تمامــی
ایــن متــون گســترده در نیمــة دوم قــرن بیســتم
نشــان میدهــد ارتبــاط فلســفی عمیقــی میــان

و در نهایــت اســتدالل خواهــد شــد کــه اســتفاده از
مصالحــی کــه نظریــة قراردادگرایــی بــرای دفــاع از
رابطــة همزمانــی مطلــق در اختیــار قــرار میدهــد
اســتدالل بــه ســود مــدل دینامیکــی را دچــار مغالطــة
مصــادره بــه مطلــوب خواهــد کــرد .بنابرایــن یکــی
از نتایــج ایــن رســاله آن اســت کــه انــواع دفــاع از
مــدل دینامیکــی بــه معنــای ســنتی آن بــا توجــه بــه
نظریــة نســبیت خــاص ناکارمــد بــوده اســت .در

طبیعــت رابطــة همزمانــی و مدلــی بــرای زمانمنــدی
واقعیــت وجــود دارد .ایــن رســاله در وهلــة نخســت
میکوشــد بــا بررســی اســتدالالت ایــن متــون ایــن
ارتبــاط عمیــق میــان طبیعــت رابطــة همزمانــی
و واقعیــت را روشــن ســازد .تــاش میشــود
اســتدالل شــود کــه اوالً ارائــة بدیلهــای بــرای
مــدل دینامیکــی جهــت ســازگار شــدن بــه نســبیت
همزمانــی بــه طــور کلــی راهــکاری ناکارآمد اســت.
ســپس اســتدالل میشــود کــه فــرض وجــود ناظــر
ارجــح مزیتــی بــرای مدافعــان مــدل دینامیکــی ندارد

ایــن رســاله اســتدالل دیگــری وجــود دارد مبنــی
بــر اینکــه نســبیت همزمانــی هرچنــد بــا مــدل
دینامیکــی بــه معنــای ســنتی آن ناســازگار اســت،
امــا الزامــ ًا مــدل اســتاتیکی را نتیجــه نمیدهــد.
ایــن اســتدالل در قالــب نوعــی انتقــاد جدیــد از
اســتدالل پاتنــم طــرح خواهــد شــد .بــر اســاس ایــن
اســتدالل رابطــة همزمانــی را میتــوان بــه گون ـهای
تفســیر کــرد کــه کاربســت آن در اســتدالل پاتنــم بــه
ســود واقعیــت تمــام رویدادهــا (گذشــته ،حــال یــا
آینــده) منجــر نشــود.
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مبحــث اســماء و صفــات خداونــد یکــی از
مهمتریــن و شــاید پردامنهتریــن مباحــث کالمی
اســت کــه ذیــل موضــوع توحیــد مطــرح مــی
شــود .در واقــع نخســتین پرسشــی کــه بعــد از
اثبــات وجــود خداونــد بــرای متکلمــان بــه میان
میآیــد ویژگیهــا و صفــات خداونــد اســت.
در قــرآن نیــز از طرفــی از اســماء و صفــات
مختلــف خداونــد ســخن بــه میــان آمــده اســت
امــا از طرفــی دیگــر بــر تنزیــه خداونــد هــم
تاکیــد شــده اســت .لــذا مســاله تشــبیه و تنزیــه
همیشــه یــک ســوال اساســی بــرای الهیدانــان
هــم در فلســفه هــم در عرفــان و هــم در کالم
بــوده اســت .در عالــم مســیحیت نیــز وضــع بــه
مراتــب ســختتر اســت .منابــع آنهــا دو منبــع
عهــد قدیــم و عهــد جدیــد اســت؛ در عهــد
قدیــم خدایــی کامــل جســمانی بــه
تصویــر کشــیده میشــود،
بــه زمیــن میآیــد بــا
حضــرت ایــوب گالویــز
میگــردد و حتــی بــا او
غــذا میخــورد ،دارای

احساســاتی چــون خشــم و غضــب و حســادت
اســت .امــا در عهــد جدیــد مســیح بــه عنــوان
پســر خــدای نادیدنــی معرفــی میشــود.
خدایــی سراســر خیــر کــه در مســیح تجل ـی
یافتــه تــا همــه فرزندانــش را نجــات دهــد.
موضــوع رســاله ابتــدا تنهــا در مــورد الهیــات
ســلبی اریگــن اســکندرانی بــود ،زیــرا کــه
اریگــن از برجســتهترین الهیدانــان صــدر
مســیحیت و صاحــب اولیــن الهیــات نظاممنــد
در عالــم مســیحی ،در ایــران بــه شــدت
ناشــناخته اســت .تنهــا نشــانیی کــه میتــوان
از او یافــت خالصــه مطالبــی دربــارة او در
کتابهــای تاریــخ فلســفه اســت .دربــارة او
بــه زبــان فارســی یــک مقالــه توســط دکتــر
میثــم ســفیدخوش و یــک پایــان نامــه بــا
عنــوان «بررســی و تحلیــل انتقــادی مســأله
معــاد از دیــدگاه اریگــن اســکندرانی» بــه
قلــم اینجانــب بــه نــگارش درآمــده اســت.
بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری ایــن الهیــدان
مســیحی ،روش فلســفی الهیاتــی او ،پیشــینه
و آبشــخورهای فکــری او ،بررســی و تفکــر

دربــارة آثــار ایــن اندیشــمند مســیحی در عالــم
اســام ضــروری مینمایــد.
آثــار زیــادی دربــارة اریگــن و تفکــر او بــه زبان
انگلیســی وجــود دارد ،ولــی در مــورد الهیــات
ســلبی از نــگاه اریگــن بــه جــز یــک مقالــه بــا
عنــوان تأثیــرات فلســفه یونــان بــر الهیــات
ســلبی اریگــن اثــر قابــل توجــه دیگــری موجود
نیســت .لیکــن کتــاب
(Clement of Alexandria and the
)Beginnings of Christian Apophaticism
نوشــته هنــی فیســکه را میتــوان بــه عنــوان
پیشــینهای بــرای ایــن اثــر در نظــر گرفــت؛ زیــرا
کــه کلمنــت بــه عنــوان اســتاد اریگــن تأثیــر
مســتقیمی بــر دیدگاههایفلســفی الهیاتــی او
دارد .همچنیــن در کتــب دیگــری کــه دربــارة
اریگــن بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده،
بخشهایــی بــه تبییــن خداشناســی اریگــن
اختصــاص داده شــده اســت .نــکات مهمــی کــه
دربــارة خداشناســی اریگــن میتــوان بیــان
کــرد در ادامــه میآیــد:
• ریشــة افالطونــی -ارســطویی  -فیلونــی،
مفهــوم خــدا نــزد او.
• اعــان صریــح واحدیــت خداونــد و خالــق
هســتی و بــدون شــریک بــودن او
• مخالفــت بــا مکتــب گنوســی و اثبــات
واحدیــت خــدای عهــد قدیــم و عهــد جدیــد
• یکتایی خدای عادل و خدای خیر
• رد صریــح جســمانگاری( تفســیر تمثیلــی
متــون مقــدس)
• تثلیــث :مطالبــی کــه اریگــن در مــورد تثلیــث
بیــان میکنــد بــه دلیــل اینکــه یکــی از دالیــل
تکفیــر او توســط کلیساســت دارای اهمیــت
اســت امــا دلیــل دیگــر اهمیــت ذکــر آن در
اینجــا تاثیــری اســت کــه در شــناخت اریگــن
نســبت بــه صفــات و اســماء خداونــد و نحــوه
دســتیابی بــه شــناخت خداونــد دارد.
• مســیح :لوگــوس ،کلمــه و پســر خداســت .
مســیح دارای همــه صفاتــی اســت کــه خداونــد
داراســت .از پــدر فروتــر اســت .خیــر مطلــق
نیســت بلکــه تصویــری از خیــر مطلــق اســت.
در ازلیــت بــا پــدر شــریک اســت .پــدر علــت
پســر اســت .پســر زاده پــدر اســت(صدور اراده).
مســیح حکمــت و علــم خداســت(نقش عالــم

مثــل) .تجلــی خــدای
پــدر اســت.
همــه عناصــر تثلیــث
الوهیــت دارنــد ولــی
تنهــا پــدر ،خداســت.
خداونــد بــه طــور مســتمر
در حــال وجودبخشــی بــه
مســیح اســت .موجــودات قبــل از تجســد در
مســیح بودهانــد و ســرانجام بــا اتحــاد در مســیح
بــه اتحــاد در خداونــد میانجامــدHomo( .
 ) Ousiaاز ایــن واژه میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه اریگــن وجــود خــدا را هــم معنــای وجــود
مســیح میدانــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت مطالعــه کالمــی بــر روی
آثــار اریگــن اســکندرانی ،و همچنیــن براســاس
نظــرات تحصیــات تکمیلــی موسســه نهایتــا
تصمیــم بــه انجــام یــک مطالعــه تطبیقــی بیــن
اســام و مســیحیت گرفتــه شــد .بدیــن منظــور،
قاضــی ســعید قمــی گزینــه مناســبی در مقابــل
اریگــن انتخــاب شــد.
اعتقــاد صریــح بــه الهیــات ســلبی از جملــه
دالیلــی اســت کــه قاضــی ســعید را در میــان
فالســفه و الهیدانــان مســلمان مشــهور ســاخته
اســت .از علمــای قــرن  16میــادی اســت و
تقریبــا  13قــرن بــا اریگــن اســکندرانی فاصلــه
زمانــی دارد .شــاگردی وی نــزد مالمحســن
فیــض کاشــانی (علــوم دینــی و عرفــان )،
رجبعلــی تبریــزی (فلســفه و حکمــت) و فیــاض
(درس اشــراق) در وی شــخصیتی چنــد وجهــی
را شــکل داده اســت .او حتــی چنــد ســالی
طبیــب دربــار بــود .و قاضی قــم .از آراء مشــهور
او اصالــت ماهیــت و فرعیــت وجــود ،اشــتراک
لفظــی صفــات میــان واجــب و ممکــن ،اشــتراک
معنــوی وجــود میــان ممکنــات و اشــتراک لفظی
وجــود میــان واجــب و ممکــن اســت .از وی
آثــار فراوانــی بــه جــای مانــده ،ولــی مطالعــة
مــن در ایــن رســاله بــه دلیــل تمرکــز بــر روی
مســأله الهیــات ســلبی بــه مطالعــة و تمرکــز
بــر کتــاب شــرح توحیــد صــدوق معطــوف
گردیــد،زیــرا کــه از طرفــی در اســتناد ایــن
کتــاب بــه وی شــبهه ای وجــود نداشــت و از
طــرف دیگــر ،تقریبــا تمــام مباحــث او دربــارة
الهیــات ســلبی در ایــن کتــاب ســه جلــدی بــه
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طــور مجتمــع وجــود دارد.
بــرای ورود بــه بحــث الهیــات ســلبی قاضــی،
پــس از بیــان تاریخچــهای مختصــر از الهیــات
ســلبی و ایجابــی در جهــان اســام و ســپس
تمییــز آراء مختلــف در الهیــات ســلبی ،بــه بیــان
دالیــل قاضــی ســعید در دلیــل عقیــد ة او بــه
الهیــات ســلبی خواهیــم پرداخــت و در ادامــه
در نقــد و بررســی آراء او توضیــح خواهیــم داد
کــه چگونــه تغییــر در تعریــف مفهــوم صفــت

حقیقــت و شــهودی باقــی نمیگــذارد ،پــس
مخلوقــات تنهــا میتواننــد باتوســل بــه اســماء
و صفــات از خداونــد طلــب حاجــت کننــد.
ل معرفــت بــه خــدا« :ال طریق
• چگونگــی وصــو 
لهــم فــی المعرفــة اال طریــق االســماء و الصفات،
و لیــس لهــم الوصــول الــی خالقهــم اال بالتوســل
بهــذه الســمات» یعنــی تنهــا راه وصــول معرفــت
بــه خداونــد از طریــق همیــن اســماء و صفــات
مخلــوق اســت.

باعــث ایجــاد تغییــرات بنیادیــن در نظــر او
دربــاره قائــل بــودن بــه الهیــات ســلبی خواهــد
شــد.
نــکات مهمــی کــه در مباحــث قاضــی میتــوان
بــدان اشــاره کــرد عبارتنــد از:
• اســما و صفــات همگــی ماهیــات مجعولــه
باالصالــه هســتند لــذا در نــزد قاضــی عینیــت و
غیریــت صفــات هــردو باطــل اســت.
• اســما و صفــات مخلــوق هســتند و این اســماء
و صفــات واســطه بیــن خــدا وخلــق هســتند ،به
عبارتــی ،قهاریــت مرتبــه احــدی بــرای کســی

• و امــا حــق اعتقــاد در ایــن وادی از نظــر او«:
حــق االعتقــاد فــی هــذه الصفــات ای الذاتیــه
منهــا انــه اذا نســبت الــی المرتبــه االحدیــة فهــی
بعمنــی ســلب نقائضهــا ...و اذا نســبت الــی
المرتبــه االلهیــة فهــی حقائــق نوریــه و معــان
ثبوتیــه مجعــوالت الــذاوت مخلوقــات المعانــی
و المفهومــات ،و هــذا هــو التوحیــد الکامــل
الخالــص و مــا ســوی ذلــک فأنقــص مــن کل
ناقــص» ،لــذا از نظــر قاضــی در مرتبــه احدیــت
خداونــد همــه صفــات را بایــد بــه ســلب
نقیــض آنهــا معنــا کــرد و در مرتبــه الوهــی
هم ـهی صفــات حقائــق نوریــه مخلوقــه هســتند.

طبیعتگرایی فلسفی و نظریهی تکامل به مثابه سنتهای پژوهش
حامد بیکران بهشت

دانشجوی دکتری فلسفة علم

طبیعتگرایــی دیــدگاه یــا رویکــردی بســیار
پرطرفــدار در فلســفهی تحلیلــی معاصــر اســت.
بســیاری از فیلســوفان ،خــود را ’طبیعتگــرا‘
مینامنــد و بســیاری از دیدگاههــا و
نظریههــای پرطرفــدار در فلســفهی جدیــد،
طبیعتگرایانــه قلمــداد میشــوند .امــا در ایــن
میــان ،چنانکــه اغلــب کســانی کــه در مــورد
طبیعتگرایــی دســت بــه تأمــل فلســفی زدهانــد
بــر ایــن نکتــه تأکیــد کردهانــد ،طبیعتگرایــی
همانقــدر کــه دیدگاهــی فراگیــر اســت ،بــه
همــان انــدازه دیدگاهــی مبهــم اســت و ظاهــرا ً
فیلســوفان مختلــف از طبیعتگرایــی معانــی
مختلفــی مــورد نظــر داشــتهاند .بنابرایــن،
ضــرورت و اهمیــت بررســی طبیعتگرایــی و
تحلیــل چیســتی آن بــه تدریــج بیشــتر و بیشــتر
حــس شــده اســت و تعــداد آثــاری کــه در مــورد
آن نوشــته میشــود رو بــه افزایــش اســت.
ایــن رســاله نیــز بــا هــدف بررســی و تحلیــل
طبیعتگرایــی فلســفی نگاشــته شــده اســت.

بــه طــور کلــی ،مســایل مختلفــی حــول
طبیعتگرایــی مطــرح اســت .نخســت اینکــه
دو آمــوزهی اصلــی بــه طبیعتگرایــی نســبت
داده میشــود کــه گاهــی مرتبــط بــه هــم و
گاهــی بیارتبــاط بــا هــم دانســته شــدهاند:
طبیعتگرایــی هستیشــناختی و طبیعتگرایــی
روششــناختی .تقلیــل طبیعتگرایــی بــه
دو آمــوزهی فلســفی بــا مشــکالتی روبــهرو
اســت .نخســت اینکــه طبیعتگرایــی
(چــه هستیشــناختی و چــه روششــناختی)
دیدگاهــی اســت کــه آموزههــای دیگــری متأثــر
از آن (یــا ذیــل آن) شــکل گرفتهانــد .پــس
ایــن پرســش در خــور تأمــل اســت کــه چگونــه
یــک یــا تعــداد بیشــتری آمــوزهی فلســفی در
شــکلگیری آموزههــای دیگــر فلســفی مؤثــر
بودهانــد؟ دوم اینکــه یــک آمــوزهی فلســفی
نیازمنــد اثبــات یــا توجیــه اســت .بنابرایــن توقع
م ـیرود بــرای دیدگاههــای پرطرفــداری ماننــد
آموزههــای طبیعتگرایــی توجیــه مناســبی
وجــود داشــته باشــد .امــا اســتداللهای
موجــود بــرای آموزههــای طبیعتگرایــی
بــا مشــکالت جــدیای روبــهرو هســتند .از
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ســوی دیگــر ،اســتداللهایی کــه
مخالفیــن آموزههــای طبیعتگرایــی
در رد آنهــا اقامــه کردهانــد نیــز ،بــه طــور
مشــابه ،بــا مشــکالت مهمــی روبــهرو هســتند.
اساســ ًا مســألهی پایهایتــر در مواجهــهی
طبیعتگرایــان و ضدطبیعتگرایــان ایــن اســت
کــه بــار اســتدالل ،در وهلــهی نخســت ،بــر
دوش کــدام طــرف قــرار میگیــرد:
طرفــداران طبیعتگرایــی یــا
مخالفیــن آن؟ پرســش اخیــر از آن
جایــی اهمیــت مییابــد کــه مخالفیــن
طبیعتگرایــی بــر ایــن مطلــب
معترضانــد کــه طبیعتگرایــان بــه
نوعــی طبیعتگرایــی را مفــروض
میگیرنــد و گویــی مدعیانــد کــه
بــار اســتدالل بــر دوش مخالفیــن
ایــن دیــدگاه اســت .ســوم اینکــه
آموزههــای طبیعتگرایــی چــه
ویژگــی مشــترکی دارنــد کــه هــر دو،
’طبیعتگرایــی‘ خوانــده میشــوند؟
اگــر ایــن دو آمــوزه بیارتبــاط
بــا هــم هســتند و فقــط در لفــظ
’طبیعتگرایــی‘ مشــترکاند ،آیــا
ایــن صرفـ ًا یــک تصــادف اســت کــه
بســیاری از (و شــاید بتــوان گفــت
اغلــب) طبیعتگرایــان بــر هــر دو
آمــوزه صحــه میگذارنــد؟
مســایلی از قبیــل مــوارد فــوق برخــی
از تحلیلگــران طبیعتگرایــی ماننــد
مایــکل ری ،رونالــد گییــری و جیــن
ویتمــر را بــه ایــن نتیجــه ســوق داده
اســت کــه طبیعتگرایــی نــه یــک
یــا چنــد آمــوزه ،بلکــه چیــزی از
قبیــل یــک برنامــهی پژوهشــی،
روششناســی یــا رویکــرد اســت.
مــن بــا رویکــرد کلی ایــن فیلســوفان
در نقــد آمــوزهی فلســفی بــودن طبیعتگرایــی
مواف ـقام .امــا در ایــن رســاله تــاش کــردهام تــا
پیشــنهاد جایگزینــی بــرای طبیعتگرایــی بدهــم
کــه فکــر میکنــم بــه نحــو بهتــری میتوانــد
بــه مســایل حــول طبیعتگرایــی

پاســخ دهــد .بــه طــور خالصــه،
بــه نظــر مــن ،طبیعتگرایــی یــک
ســنت پژوهشــی اســت” .ســنت پژوهشــی“
مفهومــی اســت کــه لــری الودن در بررســی
تاریــخ علــم و بــرای بــه دســت دادن مدلــی
بــرای پیشــرفت علمــی معرفــی کــرده اســت.
در ایــن رســاله تــاش کــردهام تــا نشــان دهــم
ایــن مــدل میتوانــد در فلســفه نیــز
بــه خوبــی اِعمــال شــود و مســایل
حــول طبیعتگرایــی را بــه نحــو
مطلوبــی پاســخ دهــد .از آنجاییکــه
طبیعتگرایانــهی
دیدگاههــای
مختلفــی در حوزههــای مختلــف
فلســفه از قبیــل معرفتشناســی،
اخــاق ،فلســفهی علــم و متافیزیــک
ظهــور کــرده و گســترش یافتهانــد،
هــر توصیفــی از طبیعتگرایــی زمانی
موفــق اســت کــه بتوانــد جایــگاه این
دیدگاههــا در فلســفه را بــه خوبــی
تبییــن کنــد .بــه همیــن دلیــل ،بــا
بررســی طبیعتگرایــی تکاملــی
بــه عنــوان توصیــف کلــی دســتهای
از نظریههــای طبیعتگرایانــه در
فلســفه کــه شــباهت خانوادگــی میــان
آنهــا وجــود دارد ،تــاش کــردهام
تــا درســتی مــدل فــوق و انطبــاق آن
بــر دیدگاههــای طبیعتگرایانــه را
ارزیابــی کنــم .آنچــه از ایــن ارزیابی
نتیجــه میشــود ایــن اســت کــه
خــودِ طبیعتگرایــی تکاملــی نیــز
یــک ســنت پژوهشــی ذیــل ســنت
پژوهشــی طبیعتگرایــی اســت.
بدینســان ،بــه نظــر میرســد
کــه الزم اســت مــدل ســنتهای
پژوهشــی الودن بــرای پوشــش
ســنتهای پژوهشــی سلســلهمراتبی
بهبــود یابــد .ســرانجام ،بــه نظــر میرســد کــه
بــا ایــن بهبــود ،مدلــی نتیجــه میشــود کــه
در تبییــن نقــش طبیعتگرایــی و نظریههــای
طبیعتگرایانــه در فلســفه و پاســخ بــه مســایل
حــول آن موفــق خواهــد بــود.

امراجتماعی ،امرعقالنی؛
عقالنی معرفت علمی
درباب بنیادهای اجتماعی و
پژوهشی
ِ
ِ
محمدرضا اسمخانی

دانشجوی دکتری فلسفة علم مؤسسه

ِ
مبحــث کانونــیِ ایــن رســاله بــه طــور ک ّلــی ذیــل
عنــوا ِن «معرفتشناســی اجتماعــی» قــرار مــی
گیــرد ،و مســئلۀ اصلــیای
کــه بــه آن مــی پــردازد
معنــای دو بُعــ ِد «اجتماعــی»
و «عقالنــیِ » معرفــت علمــی،
و نسـ ِ
ـبت میــان آنهــا ،اســت.
در ســویۀ «اجتماعــی» از
روایتــی از «توافقگرایــی»
دفــاع صــورت مــی پذیــرد،
کــه مطابــق بــا آن «توافــق
ِ
قوامبخــش بُعــ ِد
جمعــیِ »
ِ
«هنجــاری» معنــا و معرفــت
بــه عنــوان مؤلّفــۀ اجتماعــیِ
ِ
معرفــت علمــی
برســازندۀ
معرفــی مــی گــردد .بــه دنبــال
ّ
ایــن تحلیــل ،هــم ویژگیهــای «برســاختنی»بودن و
ِ
معرفــت علمــی توصیــف مــی
«نمایهای»بــود ِن
گردنــد ،و هــم ایــن قرائــت از «اجتماعیــت» بــا دو
ِ
روایــت اســتاندارد از ســویۀ اجتماعــیِ معرفــت
ِ
مطالعــات جدیــ ِد علــم ،یعنــی نظریــۀ
علمــی در

عالئــق و نظریــۀ شــبکه-عامل ،مقایســه میگــردد.
در ســویۀ «عقالنــی» نیــز از روایتــی از «عقالنیــت
ارتباطی-انتقــادی» دفــاع
صــورت مــی گیــرد کــه
ِ
«اجتماعیــت»
هــم بــا
ِ
بخــش
توصیفشــده در
ا ّول همخوانــی دارد،
و هــم فضایــی بــرای
ارزیابــی و قضــاوت
توافقهــای
دربــارۀ
برســازندۀ «اجتماعهــای
معرفتــیِ » مختلــف ایجــاد
مــی کنــد .دفــاع از ایــن
آمــوزه نیــز بــا نقــ ِد
پــارهای از نظریههــای
عقالنیــت تکمیــل مــی
گــردد کــه یــا ســعی دارنــد موضعــی ریشـهای در
براب ـ ِر موض ـ ِع «برســاختگرایی اجتماعــی» اتّخــاذ
ِ
توصیــف «عقالنیتهــای
ســطح
کننــد یــا در
ِ
اجتماعــی» توقّــف مــی کننــد :الگوهــای عقالنیــتِ
«فردگرایانــه»« ،تاریخگرایانــه» ،و «جامعهگرایانــه
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اختیار در ضرورت هستی
غالمحسین ابراهیمی دینانی
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کتــاب «اختیــار در ضــرورت هســتی» بــا رویکــرد مســأله تاریخــی
و بنیادیــن جبــر و اختیــار ،بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت .اســتاد
دینانــی در کتــاب اختیــار در ضــرورت هســتی معتقــد اســت کــه بدون
اختیــار ،نمیتــوان بــه کمــال انســانی رســید امــا قبــل از آن بایــد
بدانیــم کــه اختیــار چیســت؛ انســان بــه کمــال میخواهــد برســد زیـرا
غایــت اندیــش اســت امــا غایتاندیشــی جــز در ســایه آگاهــی و
اختیــار تحقــق نمیپذیــرد .ایــن کتــاب مفصــل بیــش از چهارصــد
صفحــه ای کوشــش مــی کنــد تــا بــه زوایــای مختلــف مســأله جبــر
و اختیــار از دیــد دقیــق فلســفی نــگاه کنــد و ســعی در حــل آن دارد.
«اختیــار و تقدیــر» «امــکان و اختیــار» «آیــا انســان اختیــار خــود را
اختیــار مــی کنــد؟» «آیــا اختیــار خطرنــاک اســت؟» «در گــرداب
دگرگونــی هــا ،اختیــار چــه جایگاهــی دارد؟» اینهــا بخشــی از
فهرســت مطالبــی اســت کــه در ایــن کتــاب ارزشــمند بــه بحــث و
بررســی آنهــا پرداختــه شــده اســت.

اسالم در سرزمین ایران
چشماندازهای معنوی و فلسفی3/
دفتر سوم :روزبهان و آیین عشاق
دفتر چهارم :تشیع و تصوف
مترجم :رضا کوهکن
ویراستار :ز ینب پودینه آقایی
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مجلــد ســوم «اســام در ســرزمین ایــران» حجیمتــر از دو
ُ
مجلــد دیگــر اســت و کربــن ایــن مجلــد را در دو دفتــر تألیــف
کــرده اســت .مجلدهــای اول و دوم هرکــدام دارای یــک دفتــر
اســت امــا مجلــد ســوم ایــن اثــر شــامل دفترهــای ســوم و
چهــارم اســت.
ُ
«کربــن» موضــوع ایــن مجلــد از کتــاب «اســام در ســرزمین
ایـران» را «عرفــان و تشــیع» انتخــاب کــرده اســت ،و در دفتــر
ســوم از مجلــد ســوم ایــن اثــر بــه «مکتــب عشــق» پرداختــه و
بــه واکاوی ایــن امــر نــزد «روزبهــان بقلــی شــیرازی» همــت
ـام در ســرزمین ایـران»
گمــارده اســت .در دفتــر چهــارم «اسـ ِ
بــه موضــوع «تشــیع و تصــوف» پرداختــه شــده اســت ،تصــوف
و تشــیع نــزد «ســید حیــدر آملــی»« ،عالالدولــه ســمنانی» و
«ابــن ترکــه اصفهانــی» عناوینــی اســت کــه در دفتــر چهــارم
بررســی شدهاســت.
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المباحثات

مقدمه و تصحیح :محسن بیدار فر

 591صفحه1396/

بنــا بــه نقــل مصحــح :ایــن اثــر یــک کتــاب منظــم فلســفی
نیســت بلکــه ،ابنســینا در ایــن اثــر بــه پرســشهای
شــاگردان خــود پاســخ داده و یکــی از شــاگردان معــروف وی
بــا نــام «بهمنیــار» بــه جمــعآوری ایــن ســؤاالت پرداختــه
اســت.
شــیخالرئیس در ایــن کتــاب بــه پرســشهایی دربــاره
«نفــس»« ،علــم خداونــد» و برخــی اشــکاالت شــاگردان
«الشــفاء» پاســخ داده اســت.
دربــاره کتــاب ِ
ایــن اثــر بــه اواخــر حیــات ابنســینا برمیگــردد ،از کتــاب
«المباحثــات» ده نســخه در کتابخانههــای مختلــف نگهــداری
میشــود .اســاس کار ایشــان بــرای تصحیــح ،بررســی
نســخههای ایــن اثــر در کتابخانــه «بودلیــان» و «پرینســتون»
بــود کــه تصاویــر آنهــا در کتابخانههــای دانشــگاه تهــران و
آیتاللــه مرعشــی نگهــداری میشــود.

المختصر األوسط فی المنطق
مقدمه و تصحیح :سید محمود یوسف ثانی

ایــن کتــاب ّ
مفصلتریــن اثــر مســتقل منطقــی ابنسیناســت .در
ایــن کتــاب مهمتریــن ابــواب منطــق ،یعنــی بخشهــای مدخــل،
مقــوالت ،عبــارت ،قیــاس و برهــان آورده شــده اســت و جــز بــاب
مقــوالت کــه در آن بــه اختصــار آمــده ،ابــواب دیگــر بــه تفصیــل
مــورد بحــث قــرار گرفتهانــد.
از مقایســه ایــن کتــاب و منطــق شــفا مشــخص مــی شــود کــه
المختصــر چارچــوب ّاولیـهای بــوده اســت کــه منطــق شــفا بــر مبنای
آن بنــا شــده و مباحــث آن در شــفا بســط و گســترش یافتــه اســت،
هــر چنــد گاه برخــی مباحــث در آن بــه تفصیــل بیشــتری از منطــق
شــفا آورده شــده اســت.
روشــنی زبــان در مقایســه بــا زبــان منطــق شــفا ،عنوانگذاریهــای
تفصیلــی در ابــواب مختلــف ،طــرح آراء خــاص در برخــی مســائل،
ناظــر بــودن بــر ســخنان ارســطو در هــر بــاب و مراعــات حیثیــت
تعلیمــی در آن از ویژگیهــای ایــن کتــاب بــه شــمار میآیــد.
المختصــر األوســط فــی المنطــق بــه عنــوان ســومین اثــر از کالنطرح
تحقیقاتــی تصحیــح انتقــادی آثار ابنســینا منتشــر شــده اســت.
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برهان وجودی در فلسفه غرب و فلسفه اسالمی
تألیف :علی موسایی افضلی

ایــن اثــر در بردارنــده بحــث تطبیقــی «برهــان وجــودی» در فلســفه غــرب
و فلســفه اســامی اســت و در دو بخــش کلــی «برهــان وجــودی در فلســفه
غــرب» و «برهــان وجــودی در فلســفه اســامی» نگاشــته شــده کــه خــود
دارای زیربخشهایــی اســت.
ً
برهــان وجــودی برهانــی اســت کــه ادعــا مــی کنــد صرفــا از تعریــف خــدا
ً
میتوانــد وجــود خــدا را اثبــات کنــد و بــه ایــن نکتــه کــه آیــا اصــا در
عالــم چیــزی وجــود دارد یــا نــه کاری نــدارد .مدعیــان برهــان وجــودی
معتقدنــد کــه همیــن تعریــف ذهنــی داللــت میکنــد بــر وجــود خارجــی
آنســلم بــه کار بــرد و بعــد دکارت
ایــن ذات .اولیــن بــار ایــن برهــان را ِ
نســخه جدیــدی از آن ارائــه کــرد کــه در واقــع معروفتریــن تغییــر برهــان
وجــودی هــم همیــن اســت کــه بنــا بــر تعریــف ،خــدا کامــل تریــن ذات
اســت .اســپینوزا ،الیــب نیتــس و دیگ ـران ایــن برهــان را بــه شــکل هــای
گوناگونــی تکمیــل کردنــد.
َ ُ
بعدهــا در قــرن نوزدهــم و بیســتم فــردی بــه نــام نورمــن ملکــم همیــن
تقریرهــا را مطــرح کــرد و ایــن تقریرهــا در دنیــا بــه نــام َملکــم معــروف
شــده در حالــی کــه مقــدم بــر َملکــم ،مرحــوم نراقــی و کمپانــی ایــن تقریــر
را مطــرح کردنــد.

پرتونامه سلیمانشاهی و بستانالقلوب
(دو رساله آموزشی)

تصحیح و توضیح :بابک عالیخانی
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بــرای آشــنایی بــا حکمــت اشــراق مســتقیمترین راه
ایــن اســت کــه از نگاشــتههای خــود ســهروردی آغــاز
کننــد .ســهروردی بهجــز رســائل تمثیلــی مشــهور ،دو
رســالة آموزشــی بــه زبــان فارســی از خــود بــه یــادگار
نهــادهاســت بــه نامهــای پرتونامــة سلیمانشــاهی
و بســتانالقلوب کــه ّاولــی مشــتمل بــر ُمجملــی از
حکمــت بحثــی ابنســینا و دومــی متضمــن معــارف
صوفیــان اســت و حکمــت ذوقــی ایشــان .بــا خوانــدن
ایــن دو رســاله میتــوان آمادگــی الزم را بــرای قــدم
نهــادن بــه مراحــل دشــوارتر بهدســت آورد.
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تقرب به خداوند در اسالم و مسیحیت
تألیف :اسماعیل علیخانی

ســعادت و کمــال در اديــان ابراهيمــي ،تقــرب بــه خــداي متعــال اســت .ايــن تقــرب را
ميتــوان از ابعــاد گوناگــون ،نظيــر جايــگاه آن در ديــن ،تأثيــر آن در زندگــي دنيــوي و اخــروي،
راه هــاي تقــرب بــه خــدا و  ...مــورد بررســي قــرار داد .امــا يکــي از موضوعــات مهــم،
مبانــي و زيرســاختهاي ايــن قــرب اســت .در اســام و مســيحيت ،قــرب بــه خــدا مبتنــي
بــر يــک ســري مبانــي الهياتــي و انسانشــناختي اســت .ايــن دو ديــن در برخــي از مبانــي
انسانشــناختي قــرب بــه خــدا ،نظيــر انســان طــرف عهــد بــا خــدا ،انســان در مســير شــدن،
انســان طالــب کمــال مطلــق بــودن و خليفــة خــدا و مســيح بــودن انســان مشــترک هســتند .در
ایــن کتــاب بــه تفصیــل همــه ایــن مــوارد بررســی شــده اســت.
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حکمت مسیحی(مطالعهای تطبیقی با حکمت اسالمی)
تألیف :شهرام پازوکی
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«حکمــت مســیحی» شــرح و بســط مطالبــی اســت کــه نویســنده
کتــاب در طــی چنــد ســال اخیــر ،بــه عنــوان طــرح پژوهشــی
دربــاره مســیحیت نوشــته اســت.
مؤلــف مینویســد« :دلیــل انتخــاب ایــن عنــوان (حکمــت
مســیحی) ،ایــن بــود کــه نشــان داده شــود کــه در ایــن کتــاب
الهیــات یــا فلســفه مســیحی ـ اعــم از اینکــه ایــن عنــوان را
بپذیریــم یــا نپذیریــم ـ مــورد نظــر و توجــه اصلــی نبــوده ،بلکــه
منظــور اولــیاش آن دانایــی و حکمتــی اســت کــه در ســرآغاز و
اصــل ایــن دیــن بــوده و الهیــات و فلســفه مســیحی ،فهمــی از آن
و لــذا مأخــوذ از آن اســت .م ـراد از «حکمــت اســامی» نیــز در
اینجــا همیــن اســت و معنــای مصطلــح آن یعنــی فلســفه اســامی
نیســت»
ایــن کتــاب در عناویــن زیــر تدویــن یافتــه اســت  :مقدم ـهای در
بــاب الهیــات مســیحی ،فلســفه مســیحی چیســت؟ حکمــت
مســیحی در قــرون وســطی ،تجدیــد فلســفه مســیحی در دوره
جدیــد ،تجدیــد ســنت مســیحی در قــرن بیســتم ،نگرشــی عرفانــی
بــه کتــاب مقــدس و تحریــف آن ،گفتگــوی اســام و مســیحیت.
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نظری به عمل

(چند گفتار در باب نسبت نظر و عمل)

تألیف :شهرام پازوکی

کتــاب مشــتمل بــر چنــد گفتــار در موضــوع نظر
و نســبت آن بــا عمــل اســت کــه در عناویــن زیر
ســامان یافتــه اســت :عمــل در جهــان غافــل
از نظــر ،حیــات نظــری و حیــات عملــی در
قــرون وســطی :دو تفســیر (کالمــی ـ فلســفی
و عرفانــی) از داســتان مرتــاه و مریــم ،نســبت
میــان نظــر و عمــل بــه رأی مایســتراکهــارت،
موعظــهاکهــارت« :عیســی داخــل شــد» ،عمــل
و تــرک عمــل در مثنــوی معنــوی و بهگودگیتــا،
عرفــان نظــری و نســبت آن بــا اجتمــاع.
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حکمت سیاسی اسالمی
مفاهیم بنیادین
جلد هشتم

دکتر علی اکبر علیخانی و همکاران
ناظر علمی :عبدالحسین خسروپناه
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در علــوم جهــان اســام ،مباحــث فلســفی و کالمــی بــه هــم آمیختــه
اســت و حتــی گاهــی ســایر معــارف دینــی نیــز در آنهــا وارد میشــود.
بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت گاهــی مباحثــی کــه ماهیــت فلســفی
دارنــد در قالــب مباحــث کالمــی ،اصولــی ،عرفانــی ،تفســیری و ...
مطــرح شــوند .مــا بایــد شــاخصها و در نهایــت تعریــف خــاص
خودمــان را از «فلســفة سیاســی» و مباحــث آن ارائــه دهیــم .پســوند
«سیاســی » روشــن میکنــد کــه در فلســفة سیاســی فقــط بــه آن دســته
از مســایل فــوق ،آنهــم بــه روش اســتداللی و عقلــی توجــه میکنیــم
کــه بــه نوعــی «ابعــاد سیاســی اجتماعــی» داشــته باشــد ،یــا بتــوان
آن را بــا مباحــث سیاســی اجتماعــی ربــط داد .بــر ایــن اســاس ،نــوع
مباحــث فلســفه سیاســی از عمیقتریــن و کالنتریــن مباحــث جهــان
هســتی -قابــل ارتبــاط بــا مباحــث سیاســی اجتماعــی  -آغــاز میشــود
و تــا جزییتریــن موضوعــات سیاســی اجتماعــی کــه بــه روش فلســفی
مــورد بحــث قــرار گرفتــه باشــند را شــامل مــی شــود .ایــن مجموعــه
تحــت نظــارت علمــی دکتــر عبدالحســین خســروپناه و بــه همــت دکتــر
علیاکبــر علیخانــی و همــکاران ایشــان فراهــم شــده اســت.
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هداية المسترشدين في رد المضلين
مالمحمدتقي كاشاني
مقدمه ،تصحیح ،تعلیق :حمیدرضا کیانی

نخســتين واكنــش نظــري مالمحمدتقــي كاشــاني در
برابــر برخــي از تعرضــات كشــيش هنــري مارتيــن و
نقــد و بررســي گوشـههايي از كتــاب مقتــاح االسـرار
كارل گوتلــب فانــدر آلمانــي اســت .كاشــاني در
ايــن نگاشــته بــه بررســي گســترده مناظــره امــام رضــا
(ع) بــا جاثليــق مســيحي ،بشــارات عهــد جديــد بــه
پيامبــر اســام (ص) ،نقــد و بررســي الوهيــت عيســي
مســيح ،خداونــد و پيامبــران از ديــدگاه عهديــن،
بررســي تاريــخ قــوم يهــود بــراي اثبــات تحریــف
عهــد قديــم و نقــدو بررســي بخــش اســتصحاب در
عقايــد كتــاب فرائــد االصــول پرداختــه اســت.
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حاشیه تعلیقه بر الهیات شرح تجرید
در مباحث قدرت و علم الهی
محمدبن احمد خفری
تألیف :شمسالدین محمدبن نعمةاهلل گیالنی (مالشمسا)

مقدمه و تصحیح :دکتر سید محمد علی دیباجی -حسن محسنی راد
مــا محمــد شــمس الدیــن گیالنــی ،معــروف بــه
مالشمســای گیالنــی ،از حکمــای بــه نــام مکتــب
اصفهــان در ســده یازدهــم هجــری اســت .کتــاب پیــش
رو،تصحیــح نســخه خطــی حاشــیه مالشمســا بــر حاشــیه
خفــری بــر شــرح جدیــد قوشــچی در الهیــات در مباحــث
قــدرت و علــم الهــی اســت.
مطالعــه کتــاب نشــان میدهــد کــه مالشمســا در
مباحــث مهــم و پیچیــده صفــات واجــب تعالــی  -کــه در
ً
ایــن کتــاب صرفــا علــم و قــدرت الهــی مــورد بحثانــد
 صاحــب نظریــه اســت .وی بــه منتقــدان ابنســینا درایــن موضــوع پاســخ میدهــد و ســعی دارد تــا بــا ابتــکار
فلســفی خــود ،تقریــر جدیــدی از نظریــه ابنســینا در
بــاب علــم و قــدرت بــاری تعالــی ارائــه دهــد.
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شروقالحکمه

فی شرح «االسفار» و «المنظومه»
السید صدرالدین الهاطلی الکوپایی

مقدمه تصحیح و تعلیق :مجید هادی زاده
ایــن اثــر بــا ّنیــت توضیــح مبانــی نحلههــای
گوناگــون حکمــت اســامی پدیــد آمــده
اســت .ایــن اثــر کــه در شــمار مطــوالت
قــرار دارد ،بنــا بــه نوشــته مؤلــف ،در
توضیــح مبانــی حکمــای مشــایی ،اش ـراقی
و صدرایــی پدیــد آمــده اســت .از ایــن رو،
ایــن مبانــی را نخســت بــه توضیــح میگیــرد
و بعــد از آن ،بــه نقــد و جــرح آن مــی پــردازد.
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ضوء المناظر فی شرح المشاعر
تألیف :مال زینالعابدین النوری

مقدمه ،تصحیح و تعلیق :محمد مسعود خداوردی -امیر حسین عابدی
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ّ
رســاله «مشــاعر» صدرالمتألهیــن شــیرازی ،رســالهای اســت کــه
بــه طــرح مباحــث وجــود و در انتهــا شــناخت واجــب الوجــود
ـف توضیحــی
اختصــاص دارد .ایــن رســاله دارای شــروح مختلـ ِ
و انتقــادی اســت.
«ضــوء المناظــر» یکــی از شــروح رســاله مشــاعر اســت کــه
ّ
ســعی دارد بــه توضیــح عبــارات صدرالمتألهیــن بپــردازد.
ّ
ملزیــن العابدیــن نــوری ،نویســندهء ایــن شــرح ،بــا نظــر
داشــتن بــه دیگــر آثــار صــدرا و همچنیــن مطالعــه ســایر شــرحها
ـی موجــود بــر ایــن رســاله ،قصــد دارد ضمــن آشــکار
و حواشـ ِ
ّ
ســاختن مقاصــد ملالصــدرا ،بــه اشــکاالت مطــرح شــده بــر او
نیــز پاســخ دهــدّ .
البتــه خــود نیــز در پــارهای از مــوارد ،نقدهایــی
بــر ّ
مصنــف رســاله وارد میســازد.
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ّ
مرآة الوحدة الحقة

به کوشش :رحیم قاسمی
ّ
مرآة الوحدة الحقة (در اثبات وحدت وجود)
فقیه حکیم محقق سید ابوطالب حسینی قائنی
به ضمیمه
رساله وحدت وجود
فقیه حکیم میرمحمداسماعیل واعظ اصفهانی
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ایــن کتــاب ،رســاله ای ارزشــمند از فقیــه محقــق و عالــم جامــع،
حــاج ســید ابوطالــب حســینی قائنــی ،از عالمــان برجســته خراســان
اســت کــه برهــه ای از دوران تحصیــل خــود را در اصفهــان گذرانــده
و از محضــر فقهــا و حکیمــان حــوزه پــر بــاز اصفهــان بهــره منــد
گشــته اســت .او در ســال آخــر عمــر و در آســتانه ســفر حــج بــه
نــگارش ایــن رســاله پرداختــه و در آن ،نظــر حضــرت المتألهیــن را
دربــاره وحــدت وجــود ،تأییــد و اثبــات نمــوده اســت.

نور البصائر فی ّ
حل مشکالت المشاعر
حکیم محقق احمدبن محمد ابراهیم یزدی اردکانی

تصحیح :رحیم قاسمی

كتــاب ارجمنــد مشــاعر از آثــار مانــدگار
حكيــم متألــه نامــدار ،حضــرت صدرالمتألهيــن
شــيرازي اســت ،كتابــي كــه چــون ســاير آثــار
صــدرا ،از نــوع برهانيــات كشــفيه اســت ،نــه
از مجــادالت كالميــه و تقليــدات عاميــه و
مغالطــات سفســطيه تخيــات صوفيــه .مشــاعر
از زمــان رواج حكمــت صــدرا مــورد توجــه
عالمــان و حكيمــان بــوده و شــروح و حواشــي
ً
نســبتا زيــادي بــر آن نوشــته شــده اســت.
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تبیین مبانی نمادین عناصر معماری اسالمی عصر صفوی
(آثار میدان نقش جهان (امام) اصفهان)

دکتر اصغر منتظر القائم -زهرا حافظ فرقان
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در ایــن کتــاب تــاش شــده تــا ضمــن بررســی ســابقه
شــکلگیری هــر یــک از آثــار میــدان نقــش جهــان و
عناصــر تشــکیل دهنــده آنُ ،بعــد نمادیــن میــدان نقــش
جهــان و ارتبــاط نمادیــن عناصــر تشــکیل دهنــده آن
مــورد بررســی ق ـرار گیــرد .همچنیــن تــاش شــده تــا
عــاوه بــر بیــان مفاهیــم نمادیــن ایــن شــاهکارهای
هنــری ،پیــام معنــوی اســام شــیعی در ایــران دوره
صفویــه مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد.
عــاوه برایــن ،ایــن کتــاب دســتهبندی کتیبههــا بــر
اســاس آیــات قرآنــی ،کتیبههــای دعایــی و حدیثــی و
کتیبههــای تاریخــی و ترجمــه محتــوای آنــان اســت کــه
امــکان مطالعــه بـرای عالقمنــدان بــا دیــدی متفــاوت را
فراهــم ســاخته اســت.

رســاله حاضــر کــه در کتابخانــه مجلــس شــورای
اســامی نگهــداری میشــود و بــا واســطه از مجموعــه
تاریخــی ،مذهبــی و فرهنگــی تخــت فــوالد بــه دســت
مصحــح رســیده اســت ،تــا بــه حــال تصحیــح نشــده
بــود و نســخه بدلــی بـرای آن در فهرســت نســخ خطــی
مختلــف یافــت نگردیــد .کتابــت نســخه حاضــر بــه
دســت محمــد بــن حبیــب (حبیــب اللــه) و در زمــان
حیــات مصنــف ،یعنــی ۲۲صفــر ســال ۱۱۱۵ق بــه
پایــان رســیده اســت.
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أنوار التوحید ویلیه شرح حدیث رأس الجالوت
دكتر شیخ عبدالصاحب محمدبن احمد بن محمد مهدی نراقی

صححه و حققه :مهدی الرضوی

کتــاب انــوار التوحیــد (ویلیــه شــرح حدیــث
رأس الجالــوت) ،دو رســالۀ كوتــاه اعتقــادی
بــه نــام انوارالتوحیــد و شــرح حدیــث رأس
الجالــوت اســت .انوارالتوحیــد از یــك مقدمــه
و پنــج بــاب بــا ایــن عناویــن تشــكیل شــده
اســت :فــی بیــان مــا یتعلــق بالوجــود و الماهیــة،
فــی اثبــات توحیــده االلوهــی و الذاتــی و
الصفاتــی و االفعالــی .رســالۀ شــرح حدیــث
رأس الجالــوت ،تكملــۀ شــرح جــد مؤلــف بــر
ایــن حدیــث مبــارك اســت كــه در ضمــن كتــاب
مشــكالت العلــوم چــاپ شــده اســت.
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أربع رسائل فی علم الکالم

ابوالفضل بهاءالدین محمد بن حسن اصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

مقدمه ،تصحیح و تعلیق :حمیدرضا کیانی

ـی چیســتی علــم کالم،
اثــر حاضــر ،در واقــع بــه معرفـ ِ
فایــده ماهیــت و تاریــخ آن پرداختــه و کلیــات علــم
کالم را بــا ایــن عنوانهــا در ســیزده فصــل بررســی
کــرده اســت :نــام گــذاری علــم کالم ،موضــوع و
تعریــف آن ،هدفهــا ،روشهــای بحــث در علــم
کالم ،رابطــه بیــن علــم کالم و دانشهــای دیگــر،
تاریخچــه ،تطــور علــم کالم ،نقــش عقــل در الهیــات
در پرتــو کتــاب و ســنت ،نقــد نظریــه مخالفــان روش
عقلــی در الهیــات ،علــم کالم نــزد :قاضــی ایجــی،
جرجانــی ،تفتازانــی و حکیــم الهیجــی.
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رساله کشف الحیرة

در بیان طریق حق از خداجویی و خداپرستی
میر سید محمد اسماعیل حسینی اصفهانی خاتون آبادی

مقدمه ،تصحیح و تعلیق :علی کرباسی زاده اصفهانی
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رســاله «کشــف الحیــرة» در نقــد تصــوف عامیانه و تأییــد عرفان
راســتین شــیعه اســت .بــه عقیــده خاتــون آبــادی ،مدعیــان
دروغیــن تصــوف کــه خــود خالــی از معنویــت حقیقیانــد،
بــا افــزودن عناصــر انحرافــی بــه عرفــان راســتین ،وادی ســلوک
الــی اللــه را راهــی پــر خطــر و آفــت کردهانــد .او منشــأ اصلــی
تشــویش و ســرگردانی مــردم را عالمــان بــی عمــل و مدعیــان
بــی درد و فقیهــان ریــاکار و درویشــان بــی فکــر دانســته؛ و بــا
طــرح راهــی میانــه ،بــه زدودن کاســتیهای عرفــان و تقویــت
مبانــی نظــری و عملــی آن بــر پایــه عقالنیــت ،کتــاب و ســنت
و مکاشــفه صحیــح مبــادرت ورزیــد.

مناقشات بر ترجمه فن سماع طبیعی شفاء ابنسینا
از میرزا محمدعلی خان فروغی ذکاء الملک
مصنف :آقا میرزا مهدی مدرس آشتیانی

تصحیح و مقدمه از منوچهر صدوقی سها
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کتــاب شــفای ابنســینا بزرگتریــن و مفصلتریــن اثــر فلســفی
در جهــان اســام اســت .ایــن کتــاب ،تاکنــون ،بــه طورکامــل بــه
فارســی ترجمــه نشــده اســت .یکــی از بخشهــای مهــم آن ،کــه
ســالها پیــش توســط مرحــوم محمدعلــی فروغــی بــه فارســی
روان و روشــنی ترجمــه شــده ،فـ ّ
ـن ســماع طبیعــی اســت .ایــن
ترجمــه ،از همــان آغــاز نشــر ،مــورد توجــه عالقمنــدان بــه
فلســفه اســامی قــرار گرفــت .یکــی از کســانی کــه آن را ،بــه
دقــت ،از نظــر گذرانــده و پــارهای از اشــکاالت و نادرســتیهای
آن را یــادآور شــده و در هــر مــورد بــه وجــه صحیــح مــورد نظـ ِـر
خــود در ترجمــه کالم ابنســینا اشــاره کــرده ،مرحــوم میــرزا
مهــدی آشــتیانی ،فیلســوف شــهیر معاصــر اســت .ایــن کتــاب
مجموعــه یادداشــتها و توضیحــات ایشــان دربــاره ترجمــه
فروغــی اســت کــه آقــای منوچهــر صدوقــی ُســها آن را تصحیــح
و تدویــن کردهانــد و همــراه بــا مقدمــهای ممتــع در اختیــار
خواننــدگان ق ـرار داده انــد.

عدم در حکمت اسالمی

تألیف :سید محمد علی مدرس مطلق
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در دنیایــی کــه مــا زندگــی میکنیــم ،ســر و کارمــان بــا
هســتی اســت ،نــه بــا نیســتی ،پــس چ ـرا علــم برتــر بایــد
بــه نیســتی هــم بپــردازد؟
بحــث از نیســتی در ایــن علــم ،بــه نحــو اســتطرادی اســت
و دلیــل طــرح آن ،نیــاز مبرمــی اســت کــه انســان حتــی در
زندگــی روزمــره خــود ،بــه اعتبــار عــدم دارد .اعتبــاری کــه
ماننــد اعتبــار مفهومــی منتـ ّـزع از مفاهیــم دیگــر اســت و
ً
منشــأ انتــزاع ایــن مفاهیــم ،موجــودات ،وجــود و احیانــا
مفاهیــم اســت .نیســتی را از هــر لحاظــی میتــوان بــه
ّ
نیســتی تصدیقــی و هــر کــدام را بــه
تصــوری و
نیســتی
ِ
ِ
اقســام و مراتبــی تقســیم نمــود کــه در کتــاب حاضــر ،بــه
تفصیــل بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.

تکامل اخروی در چشم انداز صدرایی
تألیف :سید مهدی امامی جمعه -منصوره سادات وداد

مؤلــف در پشــت جلــد کتــاب را اینگونــه معرفــی کــرده
اســتّ :
محمدبــن ابراهیــم شــیرازی ،بزرگتریــن فالســفه
ُ ّ
ّ
ّ
الهــی و مؤســس قواعــد الهیــه و مجــدد حکمــت مــا
بعدالطبیعــه اســت ،و ّاول کســی اســت کــه مبــدأ و معــاد
ـزرگ خلــل ناپذیــر بنــا نهــاد و اثبــات
را بــر یــک اصــل بـ ِ
معــاد جســمانی بــا برهــان عقلــی کــرد و خللهــای شــیخ
الرئیــس را در علــم الهــی روشــن کــرد و شــریعت ّ
مطهــره
و حکمــت ّ
الهیــه را بــا هــم ائتــاف داد .مــا بــا بررســی
کامــل دیدیــم هــر کــس دربــاره او چیــزی گفتــه ،از قصــور
خــود و نرســیدن بــه مطالــب بلنــد پایــه اوســت (امــام
خمینــی (ره) ،کشــف األســرار ،ص.)38
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روح اإلسالم و اإلیمان
فی معرفة اإلمام و تفضیله علی القرآن
میرزا یحیی بیدآبادی اصبهانی

اثــر حاضــر بــه دنبــال تبییــن ّ
اهمیــت شــناخت امــام علــی (ع) و اثبــات
ّ
افضلیــت وی نســبت بــه قرآن اســت.
ایــن کتــاب ،در حقیقــت نقــدی بــر رســاله «تبصــرة اإلخــوان فــی بیــان
ّ
ّ
أکبریــة القــرآن» اثــر مــا اســماعیل خواجویــی اســت.
خواجویــی در کتــاب خــود بــا اســتناد بــه احادیــث ثقلیــنّ ،
افضلیــت
قــرآن بــر امــام علــی (ع) را به اثبــات میرســاند؛ چـرا کــه ویّ ،
اکبریت
ذکــر شــده در ایــن احادیــث را مســاوق بــا ّ
افضلیــت میدانــد .ایــن در
ّ
ادلــه ویّ ،
افضلیــت امــام علــی (ع)
حالــی اســت کــه بیدآبــادی بــا نقــد
ّ
بــر قــرآن را ثابــت میکنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه اکبریــت مذکــور
در احادیــث ثقلیــن ،بــه معنــای ّ
افضلیــت نیســت.
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رفع المنازعة و الخالف
در رد شبهات مربوط به امامت
رکن الدین سید حیدر آملی

مقدمه تصحیح و ترجمه :حسین کلباسی اشتری
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از میــان عالمــان بزرگــی کــه در کنــار شــهرت
بــه حکمــت و عرفــان و ذوق و کشــف و
ســلوک ،بــه دفــاع جانانــه از حریــم والیــت و
ّ
مکــرم اســام
امامــت بالفصــل پــس از نبــی
ِ
(ص) و دفــع و رفــع شــبهاتی در ایــن بــاب
کمــر ّ
همــت بســته اســت ،رکــن الدیــن سـ ّـید
حیــدر آملــی (م 787 :هجــری قمــری) اســت
کــه در رســاله حاضــر بــا اعتقــادی عمیــق و
ّ
ّ
خالــص و بــه شــیوهای مرکــب از ادلــه عقلــی و
شــواهد نقلــی ،بــه یکــی از پرس ـشهای مهــم
ّ
مطــول داده اســت.
در ایــن عرصــه پاســخی
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فتح مفتاحالغیب
از جملــه آثــار قونــوی کتــاب مفتــاح الغيــب
اســت کــه دریایــی از حقايــق و معــارف اســت ،بــا
َّ
چینشــی منظــم و هدفــی روشــن .جنــاب فنــارى در
مصبــاح األنــس بــا بهــره گرفتــن از كلمــات دیگــر
قونــوى و شــاگردان او از یــک جهــت ،و
جنــاب
ِ
ّ
بــه خدمــت گرفتــن أصــول و أمهــات عقــل نظــرى
از جهــت دیگــر بــه شــرح و بيــان مفتــاح الغيــب
پرداخــت ،و شــاگرد او ازنیقــی در ایــن کتــاب بــه
تلخیــص ،تنقیــح ،تفســیر و رفــع ُمغلقــات مصبــاح
األنــس روی آورد ،و ایــن أثــر مانــدگار را از خــود
بــه ارمغــان گذاشــت.
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نظریه معرفت کیث لرر

ترجمه تحقیق و نقد :مهدی عبداللهی

کتــاب نظریــه معرفــت مهمتریــن اثــر کیــث لــرر
اســتاد بازنشســته دانشــگاه آریزونــا و سرشــناسترین
مدافــع انســجامگروی در توجیــه معرفــت اســت .وی
مهمتریــن مباحــث معرفــت شناســی معاصــر را در ایــن
اثــر بــه رشــته تحریــر درآورده اســت .مترجــم تــاش
کــرده اســت ترجم ـهای دقیــق و فنــی از متــن کتــاب بــه
دســت دهــد .در انتهــای هــر فصــل یادداشــتهایی
تحقیقــی و انتقــادی افــزوده اســت کــه نقطهآغــاز
و کلیــد پژوهشهــای تطبیقــی میــان اندیشــههای
معرفتشــناختی فلســفه معاصــر غــرب و فلســفه
اســامی را تقدیــم خواننــدگان فرهیختــه مــیدارد
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مجله علمی پژوهشی جاویدان خرد
شماره  31و 32

جاویدان خرد نشریهای تخصصی است و به بررسی مقالههایی میپردازد که:
ّ
 مرتبط با حکمت دینی ،اسالمی ،ایرانی و مبادی هنر مقدس باشد. تحقیــق و تحلیلــی ،و حاصــل پژوهــش و تفحــص نویســنده و بــا موازیــن کامــلپژوهشــی و معیارهــای مقــاالت علمــی باشــد.
 بــه یکــی از زبانهــای فارســی ،عربــی ،انگلیســی فرانســه ،یــا آلمانــی نوشــته شــدهباشــد.

مجلــه جاویــدان خــرد در آخریــن رتبــه بنــدی مجــات علمــی پژوهشــی
کشــور کــه از طــرف وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری اعــام میشــود بــا
امتیــاز  81حائــز رتبــه  Aشــده اســت.

فهرست مقاالت جاویدان خرد شماره 31
مفهوم یکه ،مفاهیم تکه و نقش آنها در تبیین اصالت وجود  /مهدی انشایی
مقدمه و تصحیح انتقادی معاش ّ
السالکین ّ
سی ّ
دمحمد نوربخش  /جمشید جاللی شیجانی
ارزیابی برهان پیامد ون اینوگن در برابر مسئولیت اخالقی  /جواد دانش
تشکیک و خارجیت وجود :تأملی بر رویکردی ابنسینایی در احراز وحدت موضوع مابعدالطبیعه  /مصطفی زالی
جعفر ُخ ْلدی؛ صوفی ناشناختة مکتب بغداد ّ /
محمد سوری  ،محمود سوری
ِ
رویکرد عرفانی شیخ محمود شبستری در تحلیل نظریه تناسخ  /الدن صالحین ،ابوالفضل محمودی
تحلیل مسأله تجرد نفس نباتی از منظر مالصدرا ،مال رجبعلی تبریزی و عالمه طباطبایی  /ابوالحسن غفاری
سرچشمه حکمت :پژوهشی در نسبت آغاثاذیمون با هرمس ،ابوالحکماء  /طیبه کرمی
جايگاه امشاسپندان در جهانشناسي مزدايي و نقش آنها در سلوک فردی  /فاطمه الجوردی
ّ
عبدالله ّ
محمدی
ابتناي ايمان ديني بر معرفت عقلي از منظر غزالي /
«مراتب سعادت» در فلسفة اخالق ارسطو  /حسن میانداری
دایرهای کوچک ،سرمشقی بزرگ  /رضا کوهکن

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فهرست مقاالت جاویدان خرد شماره 32
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

متافیزیک عمل در اندیشه ابنعربی/حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی
ّ
تبیین حرکتشناسی ابنسینا در ّ
سنت تفسیری حل مشکالت اإلشار ِات طوسی/محمد جواد اسماعیلی
ّ
مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطار بر اســاس مجموع آثار وی  /اشــرف روشــندل پور؛ شاهرخ حکمت
مسأله هنر نزد افالطون با تأکید بر شهود مثال خیر  /مریم سلطانی کوهانستانی
ُ
نگاهی انتقادی به الگوی نه بخشی دو بخشی  -در بررسی منطق دورة اسالمی /امین شاه وردی
مقایسة گزارة بدیهی و گزارة پیشینی در مسألة توجیه /سید احمد غفاری
تحلیل و مقایسۀ چهار تفسیر از اخالق نیکوماخوس /روح الله کریمی
بررسی چگونگی اطالق «موجود» بر موجودات از دیدگاه فارابی /لیال کیان خواه
آیا خدا شخص است؟ /محمد لگنهاوزن؛ منصور نصیری
مبانی فلسفی هنر در آثار ابنسینا /حسین هاشم نژاد

برنامه دورههای آزاد آموزشی مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران
(نیمسال اول سال تحصیلی)1396-97
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