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  »مقدمھ«                                  
برجستھ ترین امتیاز معنوی مردم ایران گرایش آنان بھ تعمق فلسفی است.با این ھمھ پژوھنده ای کھ 

ر کتاب ھای بازمانده ی ایران بیابد بھ ناخرسندی می افتد و با آن کھ از بخواھد نظام ھای فکری جامعی د

یا نظام ھندی  ی)kapila( شود بھ نظامی ھمچون نظام کاپیال لطافت غریب فکر ایرانی سخت متاثر می

کانت آلمانی بر نمی خورد.چنین می نماید کھ ذھن ایرانی نسبت بھ دقایق فکری بی شکیب است.ولی توان 

د کھ از مشاھده ی واقعیت ھای پراکنده بھ اصول کلی پی برد و بھ تنظیم نظام ھای فکری دامنھ آن ندار

دار بپردازد.برھمن نازک اندیش ھندی بر وحدت درون ھستی دست می یابد ؛ ایرانی نیز چنان می 

در کند.اما برھمن ھندی می کوشد کھ این وحدت کلی را در ھمھ ی آزمایش ھای جزیی زندگی بجوید و 

مظاھر گوناگون ھستی منعکس ببیند حال آن کھ ایرانی تنھا بھ دریافت کلیت این وحدت خوشنود است و 

برای سنجش عمق و وسعت آن تالشی نمی ورزد.ذھن ایرانی چون پروانھ ای سرمست از گلی بھ گلی پر 

کار و عواطف می کشد و ظاھرا ھیچ گاه صورت کلی باغ را در نمی یابد.از اینجاست کھ ژرف ترین اف

مردم ایران در ابیات پراکنده ای کھ غزل نام دارد و نمایشگر تمام لطائف روح ھنری آنان اند تجلی می 

کند.ھندوان در ھمان حال کھ مانند ایرانیان دانشی جامع و واال را ضرور می دانند آرام آرام از آزمایشی 

ند و بھ نظمی کلی کھ در اندرون نھان است بھ آزمایشی روی می نمایند و سخت سرانھ نمودھا را می کاو

می رسند.ایرانی فلسفھ را بھ عنوان نظام جامع مطمح نظر قرار نمی دھد ,ولی برادر ھندی او نیک آگاه 

  نظامی سنجیده در آورد. است کھ باید فلسفھ ی خود را بھ صورت

ھا نظام ھای فکری ناتمام بھ بار نتیجھ ی آشکار ناھمسانی ذھن ایرانیان و ھندیان این است کھ در ایران تن

) فراھم می شوند.از این رو کسی کھ vedantaدوان تا(می آیند و در ھند نظام ھایی بزرگ چون نظام 

بخواھد در زمینھ ی عرفان اسالمی پژوھش کند و طرح جامعی رباره ی اصل وحدت بھ دست آورد بھ 

حکیم آندلسی ابن العربی کھ آموزش ژرف او با  ناگزیر باید از کتاب ھای ایرانی روی برتابد و بھ اثار

  اسالم خشک ھموطنانش ناسازگار است رجوع کند.

خاص برقرار است.تعقل فلسفی ایران شاید بر اثر نفوذ فرھنگ ھای سامی  در تاریخ فکر ایرانی وضعی

.پس از غلبھ سخت با دین آمیختھ است و اندیشمندان نوآور ھمواره بنیادگذاران جنبش ھای دینی بوده اند

ی عرب بر ایران فیلسوفان نوافالطونی و ارسطویی ایران بھ طور موقت فلسفھ ی محض را از دین جدا 

کردند.اما این جدایی بس زودگذر بود.فلسفھ ی یونانی با ان کھ ایرانی نبود جزء الینفک فکر ایرانی شد و 
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ده سنجی بھ بدان می نگریستند_ھمھ بھ حکیمان بعد_چھ کسانی کھ پیرو آنان بودند و چھ کسانی کھ با خر

زبان افالطون یا ارسطو سخن گفتند.با این ھمھ برای فھم فلسفھ ی اسالمی باید بھ یاد آورد کھ اکثر 

  حکیمان بھ دین وابستگی داشتنھ اند.

ران بذل شده یرسالھ ی حاضر حصول کوششی است کھ برای ھموار کردن زمینھ ی تاریخ فلسفھ ی ا

نمی توان از تتبعی تاریخی انتظار کشف و ابتکار داشت.با این وصف دو نکتھ ی قابل است.بی گمان 

  مالحظھ از این رسالھ بھ دست می آید:

آ)سیر و استمرار منطقی فکر ایرانی با زبان فسفی امروزی بیان شده اند.و تا جایی کھ من می دانم چنین 

  کاری در گذشتھ صورت نپذیرفتھ است.

رزی علمی مورد بحث قرار گرفتھ.و از شرایط ظھور آن سخن رفتھ است.نظر موضوع تصوف بھ طب)

من بر خالف نظر رایج بر این است کھ تصوف از امتزاج نیروھای عقلی و اخالقی گوناگونی پدید امد و 

  آن نیروھا جبرا روح خفتھ ی انسانی را بھ خود آوردند و بھ سوی آرمان ھای عالی حیات برانگیختند.

ان ھای ایرانی کھن اگاھی ندارم آن چھ در بخش اول رسالھ درباره ی زردشت نوشتھ ام چون از زب

اطالعات باواسطھ است.اما در زمینھ ی مطالب بخش دوم مستقیما بھ دست نوشتھ ھای اصیل فارسی و 

  عربی رجوع کرده ام و کتاب ھای چاپی بسیار خوانده ام.منابع اساسی من چنین اند:

  *ر بیھقی.)تاریخ احکماء اث1

  )شرح االنواریھ اثر محمد شریف ھروی.2

  )حکمھ العین اثر نجم الدین علی دبیران کاتبی.3

  مبارک. محمد الدین شمس)شرح حکمت العین اثر 4

  )شرح حکمت العین اثر محمد ھاشم حسینی.5

  )عوارف المعارف اثر ابوحفص عمر سھروردی.6

  )مشکوه االنوار اثر ابوحامد محمد غزالی.7
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  ف المحجوب اثر ابوالحسن علی ھجویری.)کش8

  )رسالھ ی نفس ارسطو اثر افضل الدین کاشانی.9

  )رسالھ اثر میر سید شریف علی جرجانی.10

  )خاتمھ,اثر سید محمد گیسودراز.11

  )منازل السائرین اثر عبدهللا اسماعیل ھروی.12

  )جاویدان نامھ اثر افضل الدین کاشانی.13

  الدین محمد شھروزی.)تاریخ الحکماء اثر شمس 14

  مجموع آثار ,ابوعلی حسین ابن سینا)15

  )رسالھ فی الوجود اثر میر سید شریف علی جرجانی16

  )جاویدان کبیر اثر ابوالفضل استرآبادی17

  **)جام جھان نما18

  )مقصد االقصی اثر عزیز ابن محمد نسقی19
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  بخش نخست:فلسفھ در ایران باستان 

  
  انیفصل اول:دوگرایی ایر

  

  .زردشت1

در تاریخ اندیشھ ی آریاییان ایرانی نخستین پایگاه از آن زردشت حکیم ایران باستان است.ھنگامی کھ در 

ھ از گشت و گذار دائم بھ تنگ کدشت ھای آسیای میانھ سرودھای ودایی پرداختھ می شدند آریاییان ایران 

ردند.ولی نظام فالحتی مخصوصا استقرار آمده بودند بھ زندگی سکونی تن در دادند و آغاز کشاورزی ک

اصل مالکیت آنان را مورد نفرت سایر اقوام آریایی کھ ھنوز خانھ بھ دوشی آغازین را ترک نگفتھ بودند 

  و گاه بھ گاه بھ تاراج خان و مان خویشاوندان متمدن خود دست می زدند قرار داد.

ت آریاییان ایرنی و غیر ایرانی را بھ ستیزه تعارضی کھ میان زندگی سکونی و خانھ بھ دوشی وجود داش 

بر انگیخت.نخستین جلوه این ستیزه تقسیم خدایان آریایی بھ دو بخش_دوا و اھورا_بود.ھر یک از شاخھ 

ھای آریایی بخشی از خدایان را بھ خود منحصر کرد و بخش دیگر ار بھ کنار زد.بدین ترتیب جدایی 

و ظھور نظام دینی زردشت پیغمبر بزرگی کھ تقالل آریاییان ایرانی آریاییان آغاز شد و رفتھ رفتھ بھ اس

  1در عصر سولون و تالس می زیست انجامید.

در پرتو ناچیز خاور شناسی کنونی ایرانیان باستان را می بینیم کھ بھ ھنگام ظھور زردشت بھ دو جناح 

زردشت نیز پا در میدان این و ھواداران نیروھای بد بیگانھ. بخش شده اند:پروان نیروھای خوب خودی

پیکار می نھد و با شور اخالقی خود پرستش دیوان بیگانھ را منسوخ می کند و شعائر دشوار کاھنان مغ 

  را از رواج می اندازد.

بررسی خاستگاه و رشد نظام دینی زردشت در بحث کنونی ما نمی گنجد.کار ما صرفا پژوھشی کوتاه 

ت.بنابراین نظام فکری زردشت را تنھا از لحاظ تثلیث پر ارج فلسفھ درباره جنبھ ی فلسفی آن آیین اس

  یعنی سھ موضوع خدا و انسان و طبیعت مطمح نظر می سازیم.
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اشاره می کند کھ زردشت دو اصل اساسی از  2 تمدن ایرانیان خاوری در عصر باستانگای گر در کتاب 

  آریاییان پیشین بھ ارث برد:

  )قانون ذاتی طبیعت است.1

  )کشاکش در ذات طبیعت راه دارد.2

زردشت در ایینھ تمام نمای ھستی قانون و کشاکش دید و بنای فلسفی نظام خود را بر این بنیاد بر 

اورد.مسالھ ای کھ او را مشغول داشت آشتی دادن بدی با نیکی جاویدان خدا بود.پیشینیان ارواح نیک 

بر ھمین سیاق ید و آن یگانھ را "اھورامزدا" خواند.متعدد می پرستیدند.زردشت آن ارواح را یگانگی بخش

ھمھ ی ارواح بد را یگانھ شمرد و "دروج_اھریمن" نامید.بنابراین زردشت بھ دو بن یا بنیاد رسید ولی 

چنان کھ ھاگ نوشتھ است دو بن ھستی را دو نیرو یا دو فعالیت مستقل ندانست بلکھ بھره ھا یا وجوه 

ت دینی ھگاشت.از این جاست کھ در نظر ھاگ پیغمبر ایران باستان از جدوگانھ ی یک وجود اولی ان

  3یکتاپرست است و از حیث فلسفی دوگرای.

و باور داریم کھ این دو در یک  4اعتقاد کنیماما اگر بھ دو روح _روح خالق ھستی و روح خالق نیستی_

اصل شر را جزو ذات خدا بپنداریم  و بھ ناگزیر باید 5وجود متعال بھ ھم می پیوندندن و یگانھ می گردند 

و کشاکش خیر و شر را ھمانا جنگ خدا با خویشتن شماریم.در این صورت باید بپذیریم کھ مجاھدت 

ھدتی نارسا بود و ھمین نارسایی بود کھ اشتی دادن یکتاپرستی دینی با دوگرایی فلسفی مجآزردشت برای 

  پیروان او را بھ تفرقھ انداخت.

ذشت در میان پیروان او فرقھ ھایی پدید آمدند.یکی از آن ھا فرقھ زندیکان بود.ھاگ چون زردشت در گ 

زندیکان را نسبت بھ تعالیم زردشت منحرف و مرتد خوانده است.اما بھ نظر من رای زندیکان اصیل تر 

 6ارندنان است.این فرقھ اعالم کرد کھ ارواح دوگانھ از یکدیگر استقالل دآو سازگارتر از رای مخالفان 

ولی فرقھ مخالف یعنی فرقھ مغان از یگانگی ارواح دوگانھ دم زد.وحدت گرایان بھ راه ھای گوناگونی با 

اما در برابر رای استوار زندیکان بھ تزلزل افتادند.و این امر از اصطالحات و زندیکان معارضھ کردند.

کار می شود.برخی از تعابیر و و تعابیر مختلفی کھ برای بیان وحدت دو اصل ابتدایی بھ کار بردند آش

فرقھ ھای 7توضیحات ناسازگار مغان بھ اجمال در کتاب ابوالفتح تساج الدین محمد شھرستانی آمده است.

دیگری ھم برخاستند و نظریھ ھایی آوردند.زروانیان روشنایی و تاریکی را فرزندان زمان بی کران 
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ایی بود ولی روشنایی از نیرویی دشمنانھ بھ ھراس شمردند.کیومرثیان گفتند کھ اصل آغازین ھستی روشن

افتاد و از این ھراس و آن دشمنی تاریکی پدید آمد.یکی از شاه ھای فرقھ زروانی بر آن بود کھ  اصل 

آغازین دستخوش شک شد و اھریمن از آن شک زاد.ابن حزم از فرقھ دیگری نام برده و گفتھ است کھ 

دوگرایی فلسفی و 8علول تباھی بخشی از نور محسوب داشت.این فرقھ نور را اصل و ظلمت را م

یکتاپرستی زردشت شاید آشتی پذیر باشند  و شاید نباشند.اما این نکتھ بی چون و چراست کھ زردشت 

توانست درباره ذات نھایی ھستی رای فلسفی ژرفی بھ میان گذارد و ظاھرا در فلسفھ دوره ھای بعد رخنھ 

ھای عارف مشرب مسیحی از نفوذ (gnostic)و گنوستیک  9از رای او بھره بردکند.فلسفھ باستان یونان 

  10او برکنار نماندند و حتی این نفوذ را بھ برخی از نظم ھای فلسفی مغرب زمین رسانیدند.

زردشت بھ عنوان یک حکیم درخور حرمت عظیم است.زیرا نھ تنھا با روحی فلسفی بھ کثرت جھان 

ویت را در وحدتی واالتر فرونشاند.زردشت ھمانند کفش دوز عارف مسلک نگریست بلکھ کوشید کھ ثن

تشتت طبیعت را تبیین کرد مگر آن کھ  ھیچ گاه نمی توان پی برد کھ*آلمانی کھ قرن ھا پس از او زیست

نیرویی نفی انگیز و اختالف افکن بھ ذات خدا نسبت داد.اما جانشینان بالفصل او ارزش عمیق آموزش 

درستی در نیافتند و دیرزمانی گذشت تا زمینھ ای مناسب فراھم آمد و رای زردشت با  استاد را بھ

  معنویتی بیشتر در برخی از جریان ھای فکری ایران منعکس شد.

زردشت در عرصھ جھان شناسی نیز بھ اقتضای دوگرایی خود واقعیت را سراسر بھ دو پاره بخش 

اپوی خالق روح نیک خواه پدید می آید و نیستی یا کرد:ھستی یا مجموع آفریده ھای خوب کھ از تک

.ستیزه ی اساسی ارواح دوگانھ ھمھ نیروھای جھان 11 مجموع آفریده ھای بد کھ از روح بد پسند می زاید

را دستخوش تضاد و تصادم می کند و طبیعت را صحنھ پیکار دائم نیروھای خیر و شر می گرداند.اما 

آن ھا ھیچ گونھ میانجی وجود ندارد.اشیا بھ خودی خود خوب یا بد  بین ارواح دوگانھ و آفریده ھای

خوبی یا بدی ھر چیز بستھ بھ منشا آن است.بھ این ترتیب زردشت درباره آفرینش نظری مستقل نیستند,

آورد و این نظر با آن کھ بھ نظر افالطون و نظر شوپنھاور می ماند از آن ھا ممتاز است.از لحاظ این دو 

ھای حسی و حقیقت اصیل میانجی ھایی برقرارند:جھان بود بھ وسیلھ مثل_کھ در نظام  بین حقیقت

افالطونی اموری غیر زمانی و در نظام شوپنھاوری اموری زمانی ھستند_بھ جھان نمود پیوند می 

  خورد.
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ت از  دیده ی زردشت وجود تنھا در دو مقولھ می گنجد و تاریخ جھان شامل کشاکش بالنده نیروھایی اس

کھ از ای دو مقولھ سرچشمھ می گیرند.انسان مانند موجودات دیگر در این کشاکش شرکت دارد.ولی 

کھ جانب روشنایی گیرد زیرا روشنایی بر حق است و سرانجام روح تاریکی را فروپوشاند  موظف است

ق کشانیده می و نابود گرداند.بدین شیوه فلسفھ ی عمومی پیام آور ایرانی مانند افالطون بھ فلسفھ اخال

شود.فلسفھ اخالق زردشت بیش از دیگر شاخھ ھای فکری او از تاثیری کھ محیط اجتماعی در او نھاده 

  است حکایت می کند.

الف مھرآیینان کھ بعدا فرا آمدند رای زردشت درباره ی سرنوشت انسانی بسیار ساده بود.زردشت بر خ

آن را مخلوق خدا انگاش.نھاد را آغازی زمانی است اما 12انسانی را بھره ای از وجود خدا شمردند و نھاد

اگر در پھنھ زمینی تکاپوی خود با شر بجنگد بر زندگی ھمیشگی دست خواھد یافت.نھاد در دوراھی 

  عمل_نیکواری و بدکاری_قدرت اختیار دارد و شامل پنج بھر است:

  13)وجدان.1

  )نیروی زندگی.2

  )دریافت.3

  )روان.4

  )فره وشی.5

پس از مرگ با دریافت و روان یگانھ می شود.این  14ی کھ در سفر آخرت نگھبان شخص استفره وش

و رھا از قیود تنانی بھ سوی عوالم واال می  15سھ بھرنھاد بھ صورت واحدی انحالل ناپذیر در می آیند

  و بھ چند مقام وجودی می رسند: شتابند

  )مقام اندیشھ ھای نیک.1

  )مقام سخنان نیک.2

  رھای نیک.)مقا کا3
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  )مقام شکوه جاویدان.4

  16روان در مقام شکوه جاویدان بی آنکھ از فردیت عاری شود بھ اصل روشنایی می پیوندد.

  .مانی و مزدک2

دریافتیم کھ زردشت برای گشودن مسالھ تشتت ھستی تدبیری اندیشید و پس از او در این باره مجادلھ ای 

ی دستگاه دینی زردشتی انجامید.مانی نیمھ ایرانی کھ مسیحیان بلکھ فلسفی در گرفت و بھ گسیختگدینی یا 

نام نھادند در ھمین راه خرامید.مانی با آن زردشتیانی کھ مزدیسنا » بنیادگزار امت بی خدا«بعدی او را 

را بی شاخ و برگ می خواستند موافقت داشت و با دیدی کامال مادی بھ مسالھ تکثر ھستی نگریست.پدر 

مسیحی یعنی زمانی کھ  216یا 215رانی بود از ھمدان بھ بابل کوچید.و مانی در سال او کھ اصال ای

کار کرده بودند زاده شد.مانی نظامی  یج آیین خود در سرزمین زردشت آغازمبلغان بودایی برای ترو

 را از مسیحیت گرفت و بی باکانھ گسترش داد و بھ شیوه ای منطقی رسانید» فالح«التقاطی آورد مفھوم 

کھ جھان ذاتا بد است.پس نظام دینی مانی زمینھ زھدو ریاضت گردید و از این رو بھ زودی بھ صورت 

نیرویی موثر درآمد و در اندیشھ اقوام گوناگون نفوذ کرد:از یک سو در مسیحیت شرقی و غربی راه 

  و از سویی دیگر در سیر فلسفھ ایران آثاری بھ جا نھاد. 17یافت

ی منابع دینی آیین مانی را بھ خاورشناسان وا می گذاریم و خود بھ جھان بینی فلسفی ما بررس در این مقام

  18او می پردازیم.

بھ ما می اموزد کھ ھمھ چیزھا از آمیزش دو اصل » گنوستیک شرک آفرین«این مانی یا بھ قول اردمان 

صل نور متضمن ده جاودان _نور و ظلمت_فراھم می آیند.نور و ظلمت از یکدیگر جدا و مستقل اند.ا

مفھوم است:حلم و معرفت و فھم و علم خفی و بینش و عشق و ایقان و ایمان و نیکخواھی و خرد.بر 

د و حریق و سموم و تیرگی.مانی وھمین شیوه اصل ظلمت پنج مفھوم جاویدان را در بر می گیرد:میغ و د

د و معرفت و فھم و علم خفی و عالوه بر این دو اصل آغازین آسمان و زمین را نیز جاودانی می شناس

بینش و نسیم و ھوا و آب و روشنی و آتش را بھ آن دو نسبت می دھد.ظلمت کھ بھ منزلھ اصل مادینھ 

ھستی است پناھگاه عناصر شر است.این عناصر بھ مرور زمان تمرکز می یابند و موجد شیطان زشت 

ن ظلمت است منشا فعالیت عالم بھ شمار پیکر می شوند.شیطن زشت پیکر کھ نخستین پرورده زھدان آتشی

می رود و از آن لحظھ کھ پدید می آید بھ خطھ پادشاه نور یورش می برد.پادشاه نور بھ قصد آن کھ 
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بالگردانی بیابد انسان نخستین را می آفریند.پس ستیزه ای وخیم میان شیطان و  انسان نخستین در می 

اثر آن شیطان پنج عنصر ظلمت را باپنج عنصر نوری می گیرد و بھ شکست کامل انسان می انجامد.بر 

آمیزد.آن گاه پادشاه نور بدین امید کھ ناصر نور را از بند زندان ظلمت برھاند برخی از فرشتگان خود را 

  می فرماید کھ با آن عناصر آمیختھ این جھان را بسازند.

کرده است خطھ نور نیازمند رھایش چون یورش ظلمت عناصر نور را با عناصر ظلمانی آمیختھ و آلوده 

یا فالح است و در این جاست کھ جھان شناسی مانی بھ مفھوم فالح مسیحی می گراید چنان کھ جھان 

اما فالح مانوی وابستھ بھ دنیای جسمانی و مستلزم شناسی ھگل از مفھوم تثلیث مسیحی مایھ می گیرد.

ار می بخشد و این بھ زیان نور است.در پرتو قطع نسل است.تولید مثل دوره ی اسارت نور را استمر

فالحی این گونھ ذرات محبوس نور نرمک نرمک از ژرفای پیرامون زمین کھ خانھ ظلمت است می 

رھند و فراسوی خورشید و ماه می شتابند و سپس بھ پایمردی فرشتگان بھ خطھ نور بھ جاودان_خانھ 

رگی«پادشاه بھشت بھ آستانھ ی  َ ز َ   19ت) فرا می رسند.(پدر عظم» پیدو

.مانی برای تبیین ھستی عینی از پنداشت زردشت کھ متضمن 20چنین بود جھان شناسی وھم آمیز مانوی 

دو روح خالق است روی گردانید و با نظری مادی بھ این مسالھ نگریست.بر آن شد کھ جھان نمود زاده 

ظلمت نھ تنھا بخشی از مایھ ی  آمیزش دو اصل مستقل جاویدان است و یکی از این دو اصل یعنی اصل

فعالیتی خمود کھ چون لحظھ ی مساعد فرا رسد باز شور و شر -عالم است بلکھ منشا فعالیت نیز ھست

انگیزد.بھ این ترتیب میان جھان شناسی مانی و ھان شناسی حکیم بزرگ ھندی کاپیال شباھتی غریب 

) tamas) یا نیکی و تاماس (sattwaوا ( است.کاپیال آفرینش جھان را بھ سھ عامل نسبت می دھد:سات

) prakritiیا شور و جنبش.از دیدگاه او ھنگامی کھ تعادل یا پراکری تی( )rajasیا تاریکی و راجاس (

این سھ با یکدیگر آمیختند و طبیعت را زادند.حکیمان دیگر ھم در تبیین مسالھ تشتت ھستی زدوده شد 

)تکثر وجود را تبیین کردند و قرن ھا mayaبا مفھوم مرموز مایا(نظر داده اند.مثال ودان تاگرایان ھند 

را کلید این مسالھ قرار داد.تبیین مانی از تکثر با آن » اتحاد آحاد تمیزناپذیر«بعد الیب نیتز آلمانی نظریھ 

کھ کودکانھ می نماید در سیر تاریخی انگارھای فلسفی برای خود مقامی دارد.شاید ارزش فلسفی آن ناچیز 

باشد.اما یک نکتھ مسلم است و آن است: مانی نخستین حکیمی است کھ جھان را معلول فعالیت شیطان و 

عصر  21اساسا بد دانست.بھ نظر من نظامی کھ ترک دنیا را ھدف زندگی شمارد جز این نمی تواند بود.

ل تعین یا تفرد یا بھ ما نیز از این اندیشھ بیگانھ نیست شوپنھاور چنین می اندیشد اما بر خالف مانی اص
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را مستقل نمی گیرد بلکھ جزء الینفک » گرایش معصیت آمیز اراده ی معطوف بھ زندگی«قول خود 

  می انگارد.» اراده ی اولی«

این پیغمبر مردم  22اکنون نگاھی بھ مزدک مردم گرای (کمونیست) نام بردار ایران باستان می افکنیم.

انی (سده ی ششم مسیحی) می زیست در برابر یک گرایی گرایی کھن کھ در عصر انوشیروان ساس

مانند مانی بر آن شد کھ گوناگونی اشیاء  23زروانیان عصر خود واکنشی کرد و نظری دوگرای آورد

» تار«(روشنایی) و دیگری » شید«معلول امیزش دو اصل مستقل جاویدان است.یکی از این دو اصل 

یشینیان باور داشت کھ آمیزش یا جدایی نھایی این دو بھ عمد (تاریکی) نام گرفتھ است.مزدک برخالف پ

و اختیار مقرون بھ صرفھ نیست بلکھ محصول تصادف است.خدا در نظام فکری مزدک از احساس 

برخوردار است و در حضور سرمدی خود چھار نیروی اصلی دارد:تمییز و حافظھ و فھم و 

ند و این چھار تن دیگر بھ جھان داری می سرور.نیروھای چھارگانھ در چھار تن متجلی می شو

پردازند.خصایص موجودات کھ باعث جدایی آنان از یکدیگر می شوند زاده نسبت آمیزش نیروھای 

  چھارگانھ اند.

نویان بھ جھان میھنی در این مردم ممتازترین جنبھ تعالیم مزدک مردم گرایی اوست و بی گمان گرایش ما

گفت کھ ھمھ ی افراد انسان برابرند ولی دیوان بدخواه کھ می خواھند گرایی موثر بوده است.مزدک می 

جھان خدایی را صحنھ ی رنج بی پایان گردانند با جعل مفھوم مالکیت انفرادی مردم را بھ نامردمی می 

تش مقدس بھ سخن در آمد و صحت رسالت مزدک را گواھی آکشانند.با آن کھ بھ اعتقاد پیروان مزدک 

شتی کھ مخصوصا جنبھ ی اجتماعی تعالیم آیین او را خوش نداشتند او و پیروان فراوانش داد موبدان زرد

  را کشتند.

  .نتیجھ3

برخی از وجوه فلسفھ ی ایران باستان از از نظر گذرانیدیم.متاسفانھ پویش ھای فلسفی عصر ساسانی و 

د بر اھل تحقیق معلوم واضاع سیاسی و اجتماعی و فکری ای کھ موجد ظھور و تکامل آن پویش ھا بودن

نیستند.از این رو ما درست از عھده پی جویی مفاھیم فلسفی ایران باستان و بررسی استمرار آن ھا 

  برنیامدیم.
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آغاز کار اقوام ھمچون آغاز کار افراد فعالیت عینی است.چنین می نماید کھ تفکر ایران باستان اساسا 

رای داشت ولی در پرتو آیین اخالقی زردشت بھ رنگی ناظر بھ جھان عینی بود و دیدگاھی مادی و دوگ

معنوی در آمد.در این دوره اصل توحید از لحاظ فلسفی ولی بھ صورت مبھم طرح شد و از مجادالت 

پیروان زردشت برمی آید کھ فرزانگان ایران باستان رفتھ رفتھ بھ لزوم تبیین ھستی با فلسفھ یک گرای 

می مدارک نمی توان درباره چگونگی گرایش ایرانیان باستان بھ اندیشھ پی بردند.اما بدبختانھ بھ سبب ک

  وحدت وجود سخنی قاطع گفت.

) justinianusاین نکتھ را بھ خوبی می دانیم کھ در سده ی ششم مسیحی امپراتور روم یوستی نیانوس (

و برخی دیگر   )diognes simpliciusبر اھل فلسفھ سخت گرفت و بر اثر آن دیوگنس سیم پلی سیوس (

از حکیمان نوافالطونی بھ دربار انوشیروان ساسانی کھ در امور پادشاھی پرمدارا بود پناه بردند.این را 

ھم می دانیم کھ بھ فرمان این پادشاه کتابی چند از سانسکریت و یونانی بھ پیلوی ترجمھ شدند.اما ھیچ 

ھ ی ایرانی خبر دھد در دست نیست.بنابراین گونھ مدرک تاریخی کھ از دامنھ ی نفوذ این رویداد در فلسف

را رھا می کنیم و بھ دوره بعد می پردازیم_دوره ای کھ آیین اسالم بھ ایران راه  بھ ناگزیر این مطلب

یافت و با پریشیدن نظم دیرین حیات اندیشمندان را با مفھوم توحیدی بی چون و چرا دمساز کرد و ثنویت 

  ی ثنویت ایرانی (خدا و شیطان) نشانید.یونانی (خدا و ماده) را بر جا
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  بخش دوم:دوگرایی یونانی

  
  فصل دوم:ارسطوییان نوافالطونی

  .تحول فرھنگی ایران1

با غلبھ ی عرب بر ایران دوره ی جدیدی در تاریخ فلسفھ ی ایران آغاز شد.فرزندان جنگاور 

ایران کھن را از میان بردند ولی  ریگزارھای عربستان در جنگ نھاوند با شمشیر خود استقالل سیاسی

  توان آن را نیافتند کھ آزادی فکری ایرانیان نومسلمان را یک سره فرو نشانند.

پس از پیروزی عرب انقالبی سیاسی در ایران در گرفت و در جریان آن فرھنگ ھای آریایی و سامی 

ی دادند بھ آرامی سالم را با در یکدیگر رخنھ کردند.ایرانیان با آن کھ بھ ظاھر زندگی خود رنگی سام

شیوه ھای فکری آریایی ھماھنگ گردانیدند چنان کھ یونانیان نیز بھ نوبھ ی خود در تغییر مسیحیت کھ 

دین سامی دیگری بود ھمت گماردند.در ھر دو مورد نتیجھ یگانھ ای بھ دست آمد: یونانیان و ایرانیان بھ 

حمیل شده بود در تفسیر و تعدیل مسیحیت و اسالم قصد تلطیف قانونی مطلق کھ از خارج بر فرد ت

  کوشیدند و بھ بیان دیگر عامل بیگانھ بیرونی را بھ صورت عاملی خودی و درونی در آوردند.

در ایران تحول اسالم با بررسی فلسفھ یونانی آغاز شد.عاملی چند و مخصوصا فلسفھ یونانی فکر اصیل 

گردیدند کھ متفکران ایرانی از گرایش عینی پیش از اسالم سخت ایرانی را از سیر خود بازداشتند و سبب 

نظر من در پرتو این نفوذ بیگانھ بود کھ در اواخر سده ی دوم ھجری یک  برھند و گرایشی ذھنی یابند.بھ

احیاء شد وجھھ ای معنوی تر یافت و ثنویت نور و ظلمت دیرین را بھ صورتی  گرایی نارسای کھن

یان دیگر فکر لطیف ایرانی بھ یاری فلسفھ یونانی بھ خود آمد از آن نیرو گرفت و روحانی پیش کشید.بھ ب

سپس آن را در خود مستھلک کرد.بدین مناسبت رواست کھ نظام ھای فلسفی نوافالطونیان ایران را (با آن 

  کھ اھمیت چندانی در تاریخ فکر اصیل ایرانی ندارند) بھ اجمال مورد توجھ قرار دھیم.

اد آورد کھ دانش یونانی از راه حران و سوریھ بھ مسلمین خاوری رسید.سوریان بازپسین وجوه باید بھ ی

فکری یونانی یعنی فلسفھ نوافالطونی را فراگرفتند و بھ مسلمین انتقال دادند.ولی مسلمین این نظام را از 

نیان مسلمان ارسطو پنداشتند و بر سر آن مجادلھ ھا کردند.بسی شگفت است کھ اعراب و نیز ایرا
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ندانستند کھ برای درک فلسفھ  ارسطو و افالطون پرداختند و ھرگز دیرزمانی بھ افکار منسوب بھ

افالطون و ارسطو دانستن زبان یونانی ضرورت تام دارد.چندان غافل بودند کھ ترجمھ فشرده ای از 

آنان گذشت تا بھ تصور پذیرفتند.از این رو قرن ھا بر »الھیات ارسطو«تاسوعات پلوتینوس را بھ نام 

روشنی درباره ی افکار آن دو استاد بزرگ رسیدند.اساسا نمی توان مطمئن بود کھ مسلمین فلسفھ ھای 

افالطون و ارسطو را درست دریافتھ باشند.آن چھ در این مورد می توان گفت این است کھ ابن سینا آگاه 

د با آن کھ درست فلسفھ ارسطو را در نیافت تر و نیز مبتکرتر از فارابی و ابن مسکویھ بود و ابن رش

  خود بھ ارسطو نزدیک شد. بیش از اسالف

سزاوار نیست کھ حکیمان اسالمی را مقلد محض فیلسوفان یونان شماریم.تاریخ تعقل حکیمان اسالمی 

است کھ اینان برای گشودن راه دشوار خود مبذول داشتھ  ایران گویای کوشش خستگی ناپذیری

فلسفھ یونانی بر اثر بی دقتی توده عظیمی از اباطیل گرد آورده و با این اباطیل راه شناخت  اند.مترجمان

فلسفھ یونانی را بر حکیمان اسالمی سد کرده بودند.از این رو حکیمان بھ حکم ضرورت فلسفھ ھای 

فکار افالطون و ارسطو را بازاندیشی و بازسازی کردند.از اینجاست کھ ھیچ یک از شروح آنان بر ا

یونانی شرح توضیحی نیست بلکھ شرح انتقادی یا ابتکاری است.بی گمان ھمین وضع باعث شد کھ 

حکیمان ایرانی از برآراستن نظام ھای مستقل فکری بازمانند و ذھن نازک اندیش ایشان اسیر الطایالت 

  مزاحم گران جان شود و بر اثر آن سره با ناسره در آمیزد.

  ایرانی فلسفھ یونانی را شرح می دھیم. بایم اندیشھ ی برخی از طالشده فارغ  اینک کھ از بیان مقدمات

  .ابن مسکویھ2

ابونصر محمد فارابی را نادیده می گیریم   1محض کوتھ سخنی از احمد ابن محمد سرخسی در می گذریم

و مکان  و از پزشک نامی ابوبکر محمد بن زکریای رازی کھ بھ سنت ایرانی نور را مخلوق اول و ماده

محمد معروف  .ابوعلی احمد بن2و زمان را قدیم می دانست چشم می پوشیم و بھ ابن مسکویھ می پردازیم

ھجری)کھ خزانھ دار سلطان عضدالدولھ دیلمی بود یکی از ارجمندترین  421بھ ابن مسکویھ (متوفی در 

می واال دارد.از این رو بھ فیلسوفان موحد بھ شمار می رود و در پزشکی و علم اخالق و علم تاریخ مقا

 نظام فلسفی او را بھ اجمال باز می نماییم. الفوزاالصغراستناد کتاب بلندآوازه او 

  وجود اصل نھایی 
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ابن مسکویھ از ارسطو پیروی کرد و بھ شیوه ی او حرکت مادی را مبنای احتجاج خود قرار داد و چنین 

فک ھمھ ی اجسام است.ولی حرکت از ذات گفت:حرکت کھ شامل ھر گونھ تغییر است خاصیت الین

ی یا یک حرکت اولی نیازمند است.اگر فرض کنیم کھ جاجسام بر نمی خیزد و بنابراین بھ یک منشاء خار

حرکت از ذات اجسام بر می آید فرض ما در تجربھ نقض خواھد شد.مثال با آن کھ انسان با اندام ھای 

م ھای او جدا از بقیھ جنبش ندارد و این می رساند از انداگوناگون خود بھ آزادی حرکت می کند.ھیچ یک 

کھ حرکت زاده ی اندام ھا نیست.پس باید تسلسل علل متحرک بھ علتی کھ خود نامتحرک است ولی ھمھ 

ی چیزھا را بھ حرکت در می آورد بینجامد.علت اوالی حرکت باید ذاتا متحرک نباشد زیرا فرض 

  علل متحرک است و این ھم باطل است.حرکت در علت اولی مستلزم تسلسل 

ن صورت آمحرک غیر متحرک بیش از یکی نتواند بود.اگر بیش از یک محرک اصیل موجود باشد در 

الزم می آید کھ محرک ھای اصیل بھ حکم این کھ بھ مقولھ ای یگانھ متعلق ھستند واجد امری مشترک 

ند مابھ االختالفی داشتھ باشند.از این وجوه باشند و نیز بھ سبب آن کھ از یکدیگر باز شناختھ می شو

اختالف و اشتراک چنین بر می آید کھ محرک ھای اصیل ما ذاتی مرکب دارند.اما ترکیب شکلی از 

وچنان کھ بیان شد حرکت را در علت نخستین راه نیست . از این گذشتھ محرک اولی قدیم و حرکت 

وجود آمده باشد و انتقال از عدم بھ وجود مستلزم حرکت مجرد است.زیرا اگر قدیم نباشد باید از عدم بھ 

است.آن چھ ھمواره حرکت می کند ماده است و در این صورت امری کھ بھ ماده بستگی ندارد و در 

  حرکت نیست لزوما قدیم است.

  شناختن اصل نھایی

ادراک  احساس یا صورت حسی آغاز شناخت انسانی است ولی بھ تدریج تحوال می پذیرد و بھ صورت

مجرد یا تعقل در می آید.واقعیت خارجی نخستین مراحل شناخت را مقید می کند.اما شناخت در جریان 

پیشرفت خود رفتھ رفتھ از قید ماده می رھد.پس باید گفت کھ شناخت در آغاز فعالیتی مادی است ولی بھ 

خیل قوه ای است کھ آھستگی از زمینھ ی مادی خود دور می شود.تخیل یکی از مراحل شناخت است.ت

نگار یا تصویر شی مدرک را در غیاب آن شی در ذھن حاضر می کند.پس از تخیل تعقل دست می 

دھد.ذھن در مرحلھ ی تعقل بیش از پیش تجرد می یابد و بھ ایجاد صور عقلی می پردازد.اما حتی در این 

ا در دنیای محسوس دارد و مرحلھ نیز بھ یکباره دنیای محسوس را ترک نمی گوید زیرا در ھر حال پ

صور عقلی از جمع آمدن و یکی شدن صور حسی فراھم می آیند.با این ھمھ نباید از فرق عظیم صور 
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عقلی و صور حسی غافل ماند.صورت حسی یا احساس یا ادراک حسی امری جزیی و متغیر است و از 

دار نیست.اما صورت عقلی امری این رو شناخت تا زمانی کھ بھ مرحلھ ی ادراک مجرد یا تعقل نرسد پای

ولی آن چھ کلی است ثابت می کلی و از تبعیت قانون تغییر آزاد است.آن چھ جزیی است تغییر می پذیرد 

ماند .ماده ذاتا دستخوش قانون تغییر است و موجودات ھرچھ از ماده آزادتر باشند کم تر در معرض 

ا بی تغییر است و بر اثر ھمین تجرد تام قت مطلتغییر قرار می گیرند.بنابراین خدا کھ مجرد صرف اس

خداست کھ تصور خدا برای ما دشوار یا بلکھ ناممکن است.تربیت فلسفی ھدفی جز این ندارد کھ فکر ما 

را بپروراند چندان کھ از عھده انگارپردازی یا تعمق درباره ی صور عقلی برآییم و با تمرین مداوم 

  را دریابیم. قصورت مجرد مطل

  ر کثرت از وحدتصدو

برای تسھیل مطلب نظر ابن مسکویھ را در این باره بھ دو بخش می کنیم:صدور ھستی از نیستی و 

  چگونگی صدور.

آ)صدور ھستی از نیستی:ماده گرایان ھیوالی اولی را قدیم و صورت را معلول فعالیت خالق خدا می 

د صورت پیشین ھ صورتی دیگر پیونولی از صورتی بدانند.این امر در خور تردید نیست کھ چون ھی

کامال از میان می رود.زیرا صورت پیشین اگر معدوم محض نشود باید یا بھ جسم دیگری انتقال یابد و یا 

در ھمان جسم پیشین بماند.شق اول با تجارب روزانھ نمی سازد چھ اگر گویی از موم را بھ صورت 

قال نمی یابد.شق دوم نیز محال است زیرا ایجاب مکعبی در آوریم کرویت اصلی گوی بھ جسمی دیگر انت

می کند کھ دو صورت متناقض یعنی کرویت و مکعبیت بتوانند در جسمی واحد جمع آیند.بنابراین نتیجھ 

نتسبات ماده مرت جدید صورت قدیم مطلقا معدوم می گردد.حاصل سخن این کھ ومی گیریم کھ با آمدن ص

  می آیند و حادث اند. از قبیل صورت و رنگ از عدم بھ وجود

باید دو مقدمھ ی زیرین را مطمح  مدعا نی اولی نیز مانند منتسبات ماده حادث است.برای قبول ای ماده

  نظر ساخت:

  )از تقسیم ماده اولی موادی جزیی بھ دست می آیند کھ از جھت ذات عین کل خود ھستند.1

ست از صورت جدایی ندارد و نمی تواند )در جواھر ماده جزء کھ از تقسیم ماده کل بھ دست آمده ا2

  بدون صورت در عالم خارج متحقق شود.
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از این دو مقدمھ چنین برمیآید کھ ماده ی اولی نیز مانند ماده ی جزء ھیچ گاه از صورت جدا نمی 

شود.این را ھم می دانیم کھ صورت قدیم نیست.پس نتیجھ می گیریم کھ ماده اولی نیز مانند صورت حادث 

  است.

)چگونگی صدور:این تکثر عظیم کھ از ھر سو ما را در میان گرفتھ است معلول چیست و چگونھ ب

د موجب حناشی شده است؟فیلسوف ما ابن مسکویھ اعالم کرد کھ ھرگاه علت وا» یک«از » بسیار«

  معلول ھای کثیر شود این کثرت معلول ھا وابستھ یکی از دالیل زیر است:

قوای متفاوت باشد.مثال انسان کھ مرکب از عناصر و قوای گوناگون است )ممکن است علت واحد واجد 1

  می تواند علت افعال گوناگون گردد.

  )ممکن است کھ علت برای ایجاد معلول ھای متعدد مسائط گوناگون بھ کار برد.2

  )ممکن است کھ علت بر مواد گوناگون عمل کند.3

ید.اگر بگوییم کھ خدا دارای قوای آخدا راست نمی ھیچ یک از این قضایا در مورد ذات علت نھایی یا 

است یاوه گفتھ ایم.زیرا ترکیب با ذات او سازگار نیست.اگر بگوییم کھ خدا گوناگون متمایز از یکدیگر 

برای ایجاد کثرت وسایط متفاوت بھ کار گرفتھ است آن گاه خالقی برای این وسایط الزم می آید .اگر این 

یی یا خدا باشد در آن صورت تعدد علت پیش خواھد آمد و اگر خدا یا علت خالق عاملی جز علت نھا

نھایی خالق آن وسایط باشد الزم می آید کھ برای خلق آن وسایط وسایط دیگری در میان باشند.ھمچنین 

اگر بگوییم کھ علت بر کثیری از مواد عمل کرده است چنین وضعی با مفھوم فعل خالق منافات خواھد 

  عامل بر نمی خیزد.» یک«از فعل علی » بسیار«این چنین مستفاد می شود کھ داشت.بنابر

برای حل این مسالھ راھی جز این باقی نمی ماند کھ بگوییم:علت نھایی تنھا یک چیز آفرید و آن چیز 

آفریننده چیز دیگر شد و دومین بھ سومین کشید و خلقت ادامھ یافت.ابن مسکویھ مراحل خلقت را بھ شیوه 

فالطونیان برشمرد:سیر خدایی در سیر خود ھمواره از لطافت مجرد دور و بھ کثافت مادی نزدیک نوا

می شود و بھ خلق عناصر آغازین ھستی خاکی می انجامد.عناصر آغازین بھ یکدیگر بستھ و باز  بستھ 

عمانی می شوند و با این بستگی ھا و بازبستگی ھا صورت ھای عالی حیات را تحقق می بخشند.شبلی ن

آمیزش جوھرھای نخستین موجد پست ترین جلوه «نظریھ تکامل ابن مسکویھ را چنین خالصھ کرده است:

زندگی یعنی عالم جمادی شد.سپس مرحلھ ی برتر تکامل فرا رسید و عالم نباتی پدیدآمد_نخست علف 
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و از این رو  رو و آن گاه بوتھ ھا و درختان گوناگونی کھ دارای برخی از صفات حیوانی ھستند خود

مرز عالم حیوانی بھ شمار می روند.جلوه ای از زندگی کھ نھ حیوانی  و نھ نباتی است و مانند مرجان از 

مشخصات ھر دو بھره دارد میانجی عالم نباتی و عالم حیوانی است.پس از این موجودات میانجی 

ند.حس لمس بھ مرور یآموجوداتی چون کرم کھ از قوه حرکت و حس لمس برخوردارند بھ بار می 

دگرگون و موجد حس ھای دیگر می شود.پس مرحلھ جانوران عالی کھ از ھوش روزافزون بھره دارند 

دست می دھد.مرز مرحلھ ی انسانیت زندگی میمونی است.میمون تکامل بیشتری  میابد و رفتھ رفتھ مانند 

  3یان می رسد و انسانیت فرا می آید.انسان راست باال و خداوند فھم می گردد.بدین ترتیب حیوانیت بھ پا

  نفس

برای روشن شدن چگونگی نفس باید ذات علم یا ادراک انسانی را مورد بررسی قرار دھیم.ماده بھ سبب 

خاصیت ذاتی خود نمی تواند در یک زمان دو صورت متفاوت بھ خود بگیرد.برای آن کھ یک قاشق 

.ھمھ دصورت خود را رھا کند و صورت جدیدی بپذیرسیمین بھ جامی سیمین تبدیل شود ماده قاشق باید 

ی اجسام دارای این خاصیت ھستند و جسمی کھ چنین نباشد جسم نیست.اما از بررسی ادراک انسانی بھ 

یک زمان بیش از یک چیز را در این نکتھ پی می بریم کھ در ذات انسان نیرویی در کار است کھ در 

صورت را در بر می گیرد.این نیرو ماده نیست زیرا از خاصیت  می یابد و از این رو در ھر زمانی چند

ن واحد آذاتی ماده عدول می کند.این نیرو نفس انسانی  است و ذاتا از قدرت ادراک چند چیز در 

  برخوردار است.

ر دو ھثار ماده است و یا ذاتی مادی دارد.این آممکن است کھ بگوییم:نفس در حد ذات خود یا اثری از 

  رست است.نفس بھ چند دلیلی نمی تواند از آثار ماده باشد:سخن ناد

آ)ھر چیز کھ صورت ھا و حالت ھای متفاوت بھ خود گیرد نمی تواند خود یکی از آن صورت ھا و 

قام ادراک اعیان محالت ھا باشد.جسمی کھ پذیرنده ی الوان گوناگون باشد باید ذاتا بی رنگ باشد.نفس در 

ای گوناگون بھ خود می گیرد و بنابراین خود یکی از آن حالت ھا و خارجی صورت ھا و حالت ھ

صورت ھا نیست.ابن مسکویھ حاالت ذھنی گوناگون را تحوالت خود نفس می داند و از این رو با روان 

  4معاصر موافقت ندارد.» قوای ذھنی«شناسی 
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ادھای جوھری باشد و پس باید در ورای تغییرات حوزه ی نفسانی بنیب)اعراض ھمواره در تغییرند.

  زمینھ ی ھویت نفس بھ شمار آید.

ابن مسکویھ بدین ترتیب نشان داد کھ نفس از اعراض ماده نیست.آن گاه بھ اثبات تجرد نفس پرداخت 

  .برخی از احتجاجات او را ذکر می کنیم:

.اما چنین آ)حواس پس از احساس انگیزه ای نیرومند مدتی از احساس انگیزه ای کم نیرو باز می مانند

  عجزی در شناخت ھای انسانی مشاھده نمی شود.

ب)ھنگامی کھ موضوعی غامض را مورد تامل قرار می دھیم برای آن کھ اشیا پیراون مانع فعالیت 

نفسانی ما نشوند چشم بر آن ھا می بندیم.اگر نفس ذاتا مادی باشد فعالیت آن مستلزم قطع نظر از دنیای 

  مادی نخواھد بود.

یک انگیزه ی نیرومند حس را ناتوان می کند و حتی گاھی بدان آسیب می رساند.ولی عقل بھ پ)احساس 

  نیروی انگارھا و مفاھیم کلی تواناتر می شود.

  ت)ناتوانی جسمانی کھ بر اثر سالخوردگی پیش می آید در توان ذھنی اثری ندارد.

می یابد.مثال دریافت این نکتھ کھ دو  نفس برخی از قضایا را کھ ارتباطی با یافتھ ھای حسی ندارد درث)

  امر متناقض نمی توانند با یکدیگر جمع شوند از حواس بر نمی آید.

ج)در ما نیرویی ھست کھ بر اندام ھای جسمانی ما سلطھ دارد و سھوھای حسی ما را تصحیح می کند و 

را مورد تامل  ھمھ ی شناخت ھای ما را وحدت می بخشد.این نیروی وحدت بخش کھ یافتھ ھای حسی

  قرار می دھد و می سنجد و ارزش ھر یک را تعیین می کند باید خود برتر از ماده باشد.

ابن مسکویھ از ھمھ ی این نکات استنتاج کرد کھ نفس ذاتا مجرد است و اقتضای تجرد نفس نامیرایی آن 

  است زیرا میرندگی از خواص امور مادی است.

  .ابن سینا3

ھجری) یگانھ کسی بود  428فان ایرانی ابوعلی حسین بن عبدهللا سینا (متوفی در در میان نخستین فیلسو

کھ برای تنظیم نظام فکری مستقلی تالش ورزید.بھ برکت این تالش کتاب فلسفھ المشرقیھ یا حکمھ 
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المشرقیھ کھ بخشی از آن موجود است فراھم آمد.از آن گذشتھ در رسالھ ای کھ ھم اکنون در دست است و 

نیروی عشق در سراسر کائنات بحث می کند پیکره ای از نظام فکری او کھ شاید بعدا بھ کاپوی از ت

  *صورتی مفصل درآمده باشد مشاھده می شود.

  ابن سینا عشق را جست و جوی زیبایی دانست و از این پایگاه ھستی را سھ بھره دید:

  )آن چھ در غایت کمال است.1

  )آنچھ در غایت نقص است.2

  میانجی این دو غایت است.)آنچھ 3

این سومین بھره ھستی حقیقت را ندارد.زیرا آن چھ ھست یا بھ ذروه کمال رسیده است و یا از نقص بھ 

کمال می گراید.آرمان جویی انسانی ھمانا حرکت عشق است بھ سوی جمال و جمال از نظر ابن سینا 

ر کار است.و ھمھ ی تالش ھا و ھمان کمال است.در پس تکامل مرئی ھمھ ی نمودھا نیروی عشق د

جنبش ھا و پیشرفت ھا از اوست.موجودات چنان سرشتھ شده اند کھ از عدم بیزاری می جویند و خوش 

دارند  کھ فردیت خود را بھ صورت ھای متفاوت نمایش دھند.ماده نامتعین کھ ذاتا مرده و بی شور است 

ی گیرد و ھمواره بر مدارج باالتر زیبایی در پرتو نیروی نھانی عشق صورت ھای گوناگون بھ خود م

  فرا می شود.بر اثر تکاپوی نیروی عشق مراتبی چند در پھنھ جھان جسم پدید می آیند:

بھ )موجودات بی جان از صورت و ماده و کیفیت ترکیب یافتھ اند.بھ نیروی عشق است کھ کیفیت 1

می آید و ھمواره از صورتی بھ موضوع یا جوھر خود می پیوندد و ماده بی تعین با صورت جمع 

  صورت دیگر می گراید.

)نیروی عشق خواستار تمرکز و وحدت است.پس عالم نباتی کھ بیش از عالم جمادی و کم تر از عالم 2

حیوانی از این تمرکز و وحدت برخوردار است تحقق می پذیرد.در عالم نباتی نفس نباتی قوام می یبد و 

  بھ سھ کنش می پردازد:

  ھ.الف)غذی

  ب)نمو.
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  پ)تولید مثل.

این کنش ھا چیزی جز تجلیات عشق نیستند.تغذیھ متضمن ربایش مواد بیرونی و تبدیل آن ھا بھ مواد 

درونی است نمو مستلزم افزایش ھماھنگی اندام ھای بدن است و تولید مثل وسیلھ دوام نوع است و وجھی 

  دیگر از عشق.

شق تمرکزی بیشتر می یابد.پس مزاج حیوانی بھ وجود می )در مرحلھ ی بعد در عالم حیوانی نیروی ع3

  آید و وحدت تکاپو را بیش از پیش میسر می گرداند.

در عالم انسانی این وحدت قوت می گیرد و شعور را تحقق می بخشد.در عالم موجودات برتر از انسان  

جمال سرمدی تکاپو  نیز ھمین عشق طبعی یا ذاتی در کار است.ھمھ چیزھا بھ سوی معشوق نخستین یا

  می کنند و ارزش ھر چیز بستھ بھ قرب اوست نسبت بھ این اصل نھایی.

ن جا کھ طبیب بود بھ مسالھ نفس توجھ خاص مبذول داشت.در عصر او موضوع انتقال نفس آابن سینا از 

عالم مطمح نظرھا بود و ابن سینا بھ قصد آن کھ کذب این موضوع را برساند دست بھ تحلیلی دقیق زد.ا

داشت کھ بھ دشواری می تواند نفس را تعریف کرد زیرا نفس در حوزه ھای گوناگون  ھستی با قوا و 

  اشکال گوناگون ظاھر می شود.نظر او را درباره ی قوای نفس چنین می توان نایش داد:

  تجلیات ناآگاھانھ:

  فعالیت چندسویی(نفس نباتی):تغذیھ و نمو و تولید مثل.الف.

  ویی متضمن ھمسانی:نمو و مزاج.ب.فعالیت یک س

  تجلیات آگاھانھ:

  الف.فعالیت چندسویی(نفس حیوانی):

  در جانوران پست:        

  )قوای ادراکی.1   

  )قوای تحریکی(میل بھ لذت و پرھیز از الم).2   
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  در انسان:       

ه و ذاکره و )قوای ادراکی(پنج حس خارجی و پنج حس داخلی یعنی حس مشترک و واھمھ م   مصور1   

  متصرفھ کھ بھ صورت عقل بالنده انسانی ظاھر می شوند و بھ عقل ھای ملکی و نبوی می انجامند).

  )قوای تحریکی(اراده).2  

  ب.فعالیت یک سویی (روح فلکی کھ جنبشی یکنواخت دارد).

اطت تن یا معلوم داشت کھ نفس انسانی اساسا مالزمی مادی ندارد.نفس بھ وس نفسابن سینا در رسالھ ی 

اگر چنین می بود الزم می آمد کھ نفس برای تصور بدن وابستھ ی نیرویی تنانی تفکر یا تخیل نمی کند.

خود محتاج بدنی دیگر باشد.عالوه بر این نفس خود بر خود آگاه است و از این امر بر می آید کھ در ذات 

بود - تقاد بھ انتقال نفس کھ مستلزم پیشخویش از ھرگونھ مالزم جسمانی بی نیاز است.ابن سینا در قبال اع

یا تقدم نفس بر بدن است بر آن شد کھ اگر از تقدم نفس فرد بر بدن او دم نزنیم در آن صورت باید دید کھ 

در اصل یک نفس وجود داشتھ است یا چند نفس.اگر بھ مناسبت تعداد ابدان بھ تعدد نفوس اصلی اعتقاد 

زم تعدد صورت مادی است و بر تعدد نفس داللت نمی کند.پس باید کنیم برخطاییم.زیرا تعدد بدن متال

بگوییم کھ یک نفس بوده است و بھ نوبت بھ چند بدن تعلق گرفتھ است.اما در این مورد نیز بھ خطا می 

رویم زیرا در چنین صورتی مثال الزم خواھد آمد کھ دو فرد الف و ب چون دارای یک نفس اند در علم 

یک باشند.بنابراین باید بپذیریم کھ نفس را با این امور کاری نیست و حقیقت این است و جھل یکدیگر شر

انحالل بدن موجب نابودی نفس نمی شود کھ نفس و تن با یکدیگر مجاورت دارند اما ذاتا ضد یکدیگرند.

زیرا انحالل و فساد از خواص چیزھای مرکب است و در مورد چیزھای بسیط و بخش ناپذیر و مجرد 

بود یا تقدم نفس بر بدن نامیسر است بقای نفس پس از - است نمی آید.در نظر ابن سینا ھمچنان کھ پیشر

  مرگ تن امری بی چون و چراست.

در میان نخستین حکیمان نو افالطونی ایران تنھا ابن سینا بود کھ فکری مستقل داشت.شاگردان او امثال 

بن طاھر بھ راه استاد خود رفتند و از این رو لزومی بھ بھمنیار و ابومامون و معصومی و ابوالعباس و ا

نفوذ شخصیت ابن سینا چنان عظیم بود کھ حتی دیرزمانی پس از او تغییر یا بسط 30ذکر آنان نیست.

  نظریات او بزه ای نابخشودنی بھ شمار می رفت.
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ور و ظلمت_تاثیری فلسفھ ی نوافالطونی ایران در جریان پیشرفت خود از ثنویت کھن ایرانی _ثنویت ن

قاطع برنداشت بلکھ چندگاھی بھ استقالل پیش رفت و سرانجام در جریان عمومی فکر ایرانی کھ بھ سوی 

یک گرایی سیر می کرد مستھلک شد.بنابراین آیین نوافالطونی فقط تا ان حد کھ در جریان عمومی فکر 

ایرانی کھ در آغاز در دستگاه دینی  ایران ارتباط دارد.یک گراییایرانی موثر افتاده است با فلسفھ 

زردشت رخ نمود با آن کھ براثر مشاجرات دینی اسالم از پیشرفت باز ماند بھ زودی با نیرویی افزون تر 

  فوران کرد و بر ھمھ ی شئون عقلی زادبوم خود سیطره یافت.
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  فصل سوم:ظھور و سقوط خردگرایی در اسالم

  .ماده گرایی معتزلھ1

ن ایرانی پس از آن کھ با محیط سیاسی اسالم سازگار شد آزادی درونی خود را بازجست.آن گاه بر ذھ

سر آنکھ بھ خود بپردازد و بر آنچھ در سیر آفاق بھ دست اورده است تامل کند از عرصھ ی واقعیت 

یونانی آغاز عینی کناره گرفت.ذھن ایرانی کھ چند گاھی در دنیای عینی گم شده بود بھ الھام فلسفھ ی 

تعقل کرد و خود را داور حقیقت یافت.پس ذھن گرایی پدید آمد و با مستندات و تحمیالت بیرونی در 

افتاد.بی گمان چنین دوره ای کھ در تاریخ فکری ھر قومی روی می دھد دوره ی خردگرایی و شک 

از ھمھ ی موازین گرایی و عرفان و ارتداد است و در طی آن ذھن انسانی بھ انگیزه ی درون جویی 

  خارجی حقیقت شناسی سر باز می زند.

در عصر حکومت دودمان اموی ایرانیان برای سازگار کردن خود با اوضاع جدید تالش ورزیدند.اما با 

قدرت گرفتن دودمان عباسی و رواج گرفتن فلسفھ ی یونانی نیروی عقلی فشرده ی ایران بار دیگر 

ندیشھ و کردار بھ طرزی شگفت بھ جلوه گری پرداخت.ایرانیان فوران کرد  و در ھمھ ی حوزه ھای ا

فلسفھ ی یونانی را با شوق فراوان مطالعھ و جذب کردند و با شور عقلی تازه ای کھ از این راه یافتند بی 

درنگ در نقد توحید اسالمی ھمت گماردند.پیش از آنکھ عقل خشک از قیل و قال مجادالت دینی بھ تنگ 

الھیت کھ بھ نیروی تعصب دینی جان دوباره یافتھ  گیرد و نظریھ ای سازگار فراھم آوردآید و گوشھ ای 

  بود بھ رنگی فلسفی در آمد.

در اوایل سده ی دوم ھجری واصل ابن عطا شاگرد حسن بصری کھ یکی از علمای نامدار علم کالم بود 

.این ایین کھ برجستھ ترین جنبش آیین معتزلھ را کھ ھمانا نظام خردگرایی عالم اسالم است بنیاد نھاد

فکری آن عصر بود نخست برخی از اذھان تندیاب ایران را بھ کار انگیخت ولی بھ زودی بر اثر 

مجادالت فلسفی بغداد و بصره از شور افتاد.در ان عصر شھر بلند آوازه ی بصره کھ بھ برکت وضع 

و  1ایی و مسیحیت و عقاید بوداییتجاری خود عرصھ ی افکار گوناگون چون فلسفھ یونانی و شک گر

آیین مانوی شده بود بھ اذھان متجسس خوراک معنوی فراوان می رسانید و محیط مناسبی برای 

دوره ی سریانی تاریخ ) «spittaخردگرایی اسالمی بھ شمار می رفت.بھ راستی دوره ای کھ اشپی تا(

ه ی تفوق ایرانیان طالب مسلم فلسفھ ی می خواند دوره ی لطائف فلسفی نیست.اما با شروع دور» اسالم
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و متفکران اعتزالی بھ تدریج بھ حیطھ ی فلسفھ ی اولی یونانی جدا درباره ی دین خود آغاز تفکر کردند 

  2کشانیده شدند.

آنچھ مورد توجھ ماست جنبھ ی فلسفی فرقھ ی معتزلھ است.از این  رو بھ تاریخ علم کالم معتزلھ کاری 

  فلسفی آن فرقھ را درباره ی ماده و خدا بھ میان می گذاریم.نداریم و فقط افکار 

حکیمان اعتزالی با استدالل جدلی دقیقی کھ از جملھ امتیازات آنان نسبت بھ مسلمین قشری بود موضوع 

توحید را طرح کردند.از لحاظ ایشان صفات خدا زائد بر ذات او نیستند بلکھ ھمانا ذات او محسوب می 

دیدگاه معتزلھ صفات الھی وجود مستقل ندارند بلکھ عین وجود مجرد الھی شوند.بنابراین از 

ھستند.ابوالھذیل می گوید:خدا دانا و ھمھ توان و زنده است و دانش و توانایی و زندگی او عین ذات 

  3:یوسف البصیر برای تبیین وحدت صرف خدا از پنج اصل یاد می کند33اویند.

  ورت دارد.)فرض وجود جزء الیتجزی و عرض ضر1

  )فرض وجود آفریننده ضرورت دارد.2

  )فرض وجود احوال خدا ضرورت دارد.3

  )صفاتی کھ سزاوار خدا نیستند مردودند.4

  )احدیت خدا علی رغم کثرت صفات او مورد قبول است.5

مفھوم احدیت تغییراتی پذیرفت و سرانجام بھ وسیلھ ی معمر و ابوھاشم بھ صورت امری مجرد کھ فارغ 

اینان اعالم داشتند کھ نمی توان علم را برای خدا محمول قرار داد.این نکتھ یا نسبتی است در آمد. از ھر

اتحاد عالم و معلوم را ایجاب می کند_و این باطل است_و یا مستلزم دوگانگی در ذات خداست_و این نیز 

تند کھ دو خالق اصیل ممتنع است.احمد و فضل شاگردان ابواسحاق نظام این ثنویت را بازشناختند و گف

وجود دارند:یکی اصلی قدیمی یعنی خداست و دیگری اصلی محدث یعنی کلمھ ی خدا یا عیسی مسیح 

معمر بر وحدانیت تاکید ورزید و نظر او بھ شرحی کھ خواھیم دید زان پس مورد استفاده ی 4است.

عتزالی تقریبا ناآگاھانھ تا صوفیان ایران قرار گرفت.در این صورت باید پذیرفت کھ برخی خردگرایان ا

مرز ھمھ خدایی پیش رفتند و یا تعریفی کھ از خدا بھ دست دادند و با کوششی کھ برای درونی کردن 

  قانون مطلق بیرونی مبذول داشتند راه ھمھ خدایی دوره ی بعد را گشودند.
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بعدا در دست مھم ترین خدمت خردگرایان بھ فلسفھ ی محض طرح نظریھ ای درباره ی ماده است کھ 

مخالفان اشعری ایشان دگرگونی یافت و با خداشناسی اشعریان موافق گردید.ابواسحاق نظام اساسا طبیعت 

جاحظ نیز طبیعت گرایی را خوش داشت و اراده را بھ وجھی  5را جریانی منظم و جبری می دانست

بر نداشتند کوشیدند کھ  .بر روی ھم خردگرایان با آن کھ دست از مفھوم مشیت الھی6سلبی تعریف کرد

زمینھ ای ژرف برای استقالل یکایک نمودھای طبیعی بیابند.این زمینھ ماده بود.چنان کھ ابواسحاق نظام 

بود 7 ماده بخش پذیر است و این بخش پذیری نھایتی ندارد.بین جوھر و عرض تمایزی نیست.گفتھ است 

اجزای الیتجزی ادی را در میان گرفتھ است.با وجود کیفیتی است کھ بھ مشیت خدا اجزای الیتجزای م

بود یعنی پیش از دریافت کیفیت وجود قدرت ادراک نداشتھ اند.ابن -پیوستھ بوده اند ولی در حالت پیش

جزء الیتجزی یا ذره پیش از آن حزم نوشتھ است کھ بنا بھ رای یکی از شیوخ معتزلھ محمد ابن عثمان 

کنار از حرکت و سکون است و مخلوق نیز بھ شمار نمی کھ بھ خلعت وجود آراستھ شود جرمی بر

مجموعھ ای از کیفیات چون طعم و بو و رنگ کھ بھ خودی خود جز امکانات مادی نیستند موجد 38رود.

جوھر می شود.روح سنخ لطیفی از ماده است و فعالیت ھای فکری ھم جنبش ھای ذھنی ھستند.خلقت 

ور یک شی فردیت آن شی یعنی آن چھ نسبت یا محمولی بھ در تص8بود است.-صرفا تحقق امکانات پیش

جھان مجموعھ ای از اشیاء است کھ صورت خارجی دارند و قابل 9خود می گیرد عاملی اساسی نیست.

  ادراکند.ولی جھان از ادراکات ما مستقل است.

ا وحدتی مطلق حکمای معتزلھ کھ ھمھ ی دقایق فلسفی را برای نیل بھ غرضی دینی بھ میان کشیدند خدا ر

دانستند کھ بھ ھیچ روی قبول تعدد نمی کند و بنابراین از تکثر محسوس برکنار و آزاد است.فعالیت خدا 

بھ این منحصر است کھ اجزاء الیتجزی را قابل ادراک گرداند.خصایص اجزاء الیتجزی از ذات خود آن 

عطار بصری و 10شئھ می گیرد.ھا می تراود چنانکھ فرو افتادن سنگ خاصیتی است کھ از درون آن ن

خدا رنگ و درازی و پھنی و مزه و بو را نیافریده است بلکھ این ھا محصول بشر بن المعتمر گفتند کھ 

بشربنالمعتمر خواص اجسام را با 12و خدا حتی شماره ی اجزاء عالم را نمی داند.11فعالیت اشیاء ھستند

بنابراین روشن است کھ خردگرایان اعتزالی از لحاظ 13یا فعل متقابل اجسام تبیین کرد.» تولد«مفھوم 

  فلسفی ماده گرای بودند و از حیث دینی بھ خدایی وابستھ طبیعت باور داشتند.

فرقھ ی معتزلھ جوھر و جزء الیتجزی را یکی دانست.جوھر جزء الیتجزی یا ذره ای است کھ فضا را 

جودی است کھ مایھ ی فعلیت ذات او می پر می کند و گذشتھ از این خاصیت دارای جھت و نیرو و و
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گردند.ذره شکلی چھارگوشھ دارد.زیرا اگر ذره مدور باشد پیوستن ذرات گوناگون امکان نمی 

حکیمان ذره گرای اعتزالی درباره ی ذات ذره یا جزء الیتجزی اختالف عقیده داشتند.برخی از 14یابد.

سم کعبی بلخی ذرات را ھم مشابھ و ھم نامشابھ می آنان بھ یکسانی ذرات قائل بودند حال آن کھ ابوالقا

والقاسم بر ین مانندگی از ھمھ ی جھات نیست.ابانگاشت بھ این معنی کھ ذرات بھ یکدیگر ماننده اند ولی ا

کھ ذره آغاز زمانی دارد اما کامال نابود نمی خالف نظام ذرات را باقی یعنی تباھی ناپذیر شمرد و گفت 

ء ذره باعث بروز صفات جدیدی در ذره نمی شود زیرا بقا استمرار وجود است و گردد.با این ھمھ بقا

استمرار وجود خاصیت وجودی تازه ای نیست.در نظر ابوالقاسم وجود ذره و بقاء آن معلول فعالیت الھی 

است اما امکان دارد کھ برخی از ذرات اساسا با صفت بقا خلق نشوند.ابوالقاسم وجود فضای میانجی 

قھ ی معتزلھ اعتقاد کرد کھ ذره یا ماھیت نمی ررا ممکن ندانست و بر خالف سایر نمایندگان فذرات 

تواند در حالت الوجود بھ صورت ماھیت دوام آورد.اگر جز این بگوییم بھ تناقض می افتیم.ماھیت بھ 

نیز  حکم آن کھ صفت وجود است ماھیت است و در این صورت اگر بگوییم کھ ماھیت در حالت الوجود

ماھیت است چنان است کھ موجود را در حالت الوجود موجود بپنداریم.این نظر ابوالقاسم بھ نظر اشعرین 

  کھ بھ ھنگام خود ضربھ ای سخت بر ماده گرایی معتزلھ زد شبھاتی دارد.

  .جنبش ھای فکری ھمزمان2

  شک گرایی,تصوف,آیین اسماعیلی

عددی در جنب یکدیگر پدید می آیند چنان کھ در در ھر دوره ی فرھنگی پرشور پویش ھای فکری مت

عصر عظمت فرقھ ی معتزلھ نیز گرایش ھای گوناگونی در محافل فلسفی و دینی اسالم بھ وجود 

  ال از این گرایش ھا یاد می کنیم:آمدند.اجما

)شک گرایی:بر اثر شیوه ی جدلی خردگرایان ضرورتا نوعی شک فلسفی ظھور کرد.کسانی چون 1

اشرس و جاحظ کھ ظاھرا از خردگرایان محسوب می شدند بھ راستی در زمره ی شکاکان  ثمامھ ابن

بودند.جاحظ بھ خدایی وابستھ ی طبیعت باور داشت و مانند سایر مردان فرھیختھ عصر خود بھ ھیچ 

جاحظ نسبت بھ باریک بینی ھای فلسفی اسالف خود طغیان کرد و 15روی بھ اھل کالم نمی مانست.

  لھیت را بگسترد و بھ مردم ساده اندیش کھ در امور دینی تعقل نمی توانستند برساند.کوشید کھ ا
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)تصوف:جست و جوی معرفتی باالتر از معرفت متعارف کھ اولین بار بھ وسیلھ ی ذوالنون صورتی 2

منظم پذیرفت رفتھ رفتھ عمقی بیشتر یافت و بھ صورت نظامی ضدمدرسی(ضد اسکوالستیک) درآمد و 

  نظام عقلی خشک اشعری قرار گرفت.شرح این نظام در فصل پنجم خواھد آمد. در برابر

)آیین اسماعیلی:این آیین کھ باعث احیای مستندات دینی شد اساسا جنبشی ایرانی بود.اسماعیلیان بھ جای 3

و آن کھ آزاداندیشی ارتداد امیز عصر خود را سرکوب کنند کوشیدند کھ دین را با آن آشتی دھند.از این ر

آیین اسماعیلی با آزاداندیشی آن عصر سخت پیوستگی داشت و از مجادالت کالمی برکنار بود.شیوه ھای 

تبلیغی اسماعیلیان بھ شیوه ھای تبلیغی اخوان الصفا می مانست و این مانندگی حاکی از وجود رابطھ ای 

  بین این دو فرقھ است.

د نیست کھ اسماعیلیان در مقابل شیوه ھای فکری محرک و منشاء آیین اسماعیلی ھرچھ باشد در این تردی

جامعھ  گوناگون واکنشی کردند و از این رو از لحاظ فرھنگ اسالمی اھمیت بسیار دارند.بی گمان در ھر

زنده ی پرشور نظریات فلسفی و دینی متنوعی فراھم می آیند.ولی چون تنواع فکری از دیدگاه دین امری 

ھایی پیش می آورد.مثال در  پدیدار می شود و محدودیت جامعھ خطرناک است بھ زودی واکنشی در

سده ی ھجدھم فیختھ کھ در آغاز ماھیت ماده را مورد تجسس قرار می داد خود سرانجام بھ ھمھ  اروپای

خدایی کشانیده شد.در برابر اگوست کنت کھ ھمھی تجسسات الھوتی را طرد و معرفت را بھ ادراکات 

) نیروی عقل را در راه ایمان فرونشانید schleiermacherخر(حسی محدود کرد شالیر ما

) و شلھ de maistre) برای وصول بھ معرفت عاملی واالتر از عقل یافت و دومستر (jacobiیاکوبی(

) پاپ را موجودی معصوم شناختند و بر او تکیھ زدند.در عالم اسالم نیز اسماعیلیان در schlegelگل(

  ی برای آزاداندیشی باقی گذاشتند.عین بستگی بھ آن اصل جای

بنابراین ھویداست کھ آیین اسماعیلی را باید یکی از جنبھ ھای مبارزه پایداری کھ متفکران مستقل ایرانی 

این آیین اساسا یکی از وجوه مذھب 16آرمان ھای دینی و سیاسی اسالم آغاز کرده بودند دانست.بر ضد 

میمون از محدودیت رست.این مرد عجیب کھ با ابوالحسن اشعری شیعھ بود اما بھ وسیلھ ی عبدهللا ابن 

دشمن بزرگ آزاداندیشی معاصر بود و مبشر خلفای فاطمی مصر بھ شمار می رفت بنا بر طرحی عظیم 

تارھا و پودھای متنوع را بر بافت و نظامی بھ بار آورد کھ بھ سبب رمزآمیزی خود و بھره ای کھ از 

قبول ذھن ایرانی افتاد.مانند اخوان الصفا ھمھ ی افکار بارز عصر خود را فلسفھ ی فیثاغورسی داشت م

در زیر پوشش آیین امامت گرد آورد و مذھب تھورآمیز خود را با فلسفھ ی یونانی و مسیحیت و آیین 
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مانوی و افکار معتزلی و تصوف و معتقدات مرتدان ایرانی و بیش از این ھا با نظریھ ی تجسد مجردات 

ابق با این مذھب امام یا رھبر اسماعیلیان عقل کلی مجسم است و بھ تدریج جنبھ ھای گوناگون آراست.مط

حقیقت را بر مبتدیان آشکار می کند.عقل کلی در ھر عصری بھ فراخور رشد فکری مردم بھ درجھ ای 

  در شخص امام تجسد می یابد.

داندیشی از بیم آنکھ مبادا در راه از ظھور و تحول مذھب اسماعیلی بھ خوبی برمی آید کھ جریان آزا

ام گردد جویای پایگاھی استوار شد.ولی بر اثر طنز سرنوشت بر تکامل روزافزون خود دستخوش انھد

پایگاھی دست یافت کھ یکسره موجودیت ان را بھ خطر انداخت.آیین امامت کھ ھنوز از شور نیفتاده بود 

برگزید و با این کار جذب تمام معارف گذشتھ و  آزاداندیشی زمان را چون کودکی بی کس بھ فرزندی

  حال و آینده را برای خود ممکن گردانید.

بدبختانھ بستگی فرقھ ی اسماعیلیھ بھ سیاست آن عصر باعث گمراھی بسیاری از محققان شده است.اینان 

داختن ) آیین اسماعیلی را توطئھ ی ایرانی نیرومندی برای برانmacdonaldو از آن جملھ مک دانلد(

قدرت سیاسی عرب دانستھ و دستگاه دینی اسماعیلی را کھ از وجود برخی از بزرگ ترین مغزھا و بی 

آالیش ترین قلب ھا برخوردار بود بھ تحقیر جرگھ ای مرکب از آدم کشان سیاه دل کھ ھمواره در پی 

م کھ اینان در معرض شکار می گردند خوانده اند. ھنگام برآورد کارھای اسماعیلیان باید بھ یاد آوری

وحشیانھ ترین آزارھا بودند و از این رو خواه ناخواه بھ خشونت کشانیده شدند.در جامعھ ھای سامی 

کشتن انسان بھ نام دین کاری برکنار از ھرگونھ اعتراض و حتی مشروع بود چنان کھ در اروپا نیز پاپ 

) barthelemyز عید بارتھ لھ می(ھا حتی تا قرن شانزدھم بر آدم کشی ھای مخوفی چون کشتار رو

صحھ می نھادند.تنھا در عصر حاضر است کھ ھرگونھ آدم کشی_چھ دینی و چھ غیردینی_جنایت 

موازین اخالقی کنونی داوری کنیم.باالتر  محسوب می شود.بنابراین روا نیست کھ نسل ھای گذشتھ را با

ان امپراتوری پھناوری انداخت و با از این جنبش دینی بزرگ چون نھضت اسماعیلی کھ لرزه بر ارک

با سرفرازی از بوتھ ی آزمایش بیرون آمد و قرن ھا  وجود اھانت ھا و اتھام ھا و شکنجھ ھای گوناگون

قھرمان علم و فلسفھ شد و ھرگز نمی تواند صرفا زاده ی توطئھ ی سیاسی ناپایداری باشد.این آیین آیینی 

ر نخستین خود خالی شده است کمال مطلوبی از مردم ھند و است کھ در عصر حاضر ھم با آن کھ از شو

ایران و آسیای میانھ و سوریھ و آفریقاست و در آیین بابی نیز کھ از آیین ھای اخیر ایرانی است راه یافتھ 

  است.
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بازگردیم بھ فلسفھ ی اسماعیلی.متفکران این مذھب مفھوم الوھیت را از معتزلیان اخیر بھ وام ستاندند.بنا 

اموزش آنان خدا یا اصل نھایی ھستی قبول صفت نمی کند و ذات او نسبت پذیر نیست.ھنگامی کھ  بر

را محمول او قرار می دھیم فقط این را می رسانیم کھ او بخشنده ی قدرت است و ھنگامی » قادر«صفت 

» م امرعال«خدا یا بھ اصطالح قرآن » کلمھ«متصف می کنیم مرادمان قدم » قدیم«کھ او را بھ صفت 

قرار دارد.ھمھ ی تناقضات در ذات الوھیت زدوده می شوند و ھمھ ی » خلق«است کھ در مقابل محدث 

مسالھ ی بزرگ آیین زردشت را حل اضداد از او بر می خیزند.اسماعیلیان باور داشتند کھ با این شیوه 

  کرده اند.

از اصلی کھ در نظر ایشان از  »کثرت چیست«اندیشمندان اسماعیلی بھ قصد یافتن پاسخی برای پرسش 

بدیھیات فلسفی بود سود جستند.آن اصل چنین بود:از واحد فقط واحد خیزد(قاعده ی الواحد).اما واحد 

یکسره از واحد کھنھ متفاوت نیست بلکھ ھمان واحد کھنھ است نویی کھ از واحدی کھنھ بھ وجود می آید 

عقل «تحول کرده و بھ صورت » وحدت اولی«ذیرفت کھ کھ تحول یافتھ و نو گردیده است.بنابراین باید پ

بھ » نفس کلی«را پدید آورده است.» نفس کلی«در آمده و سپس با تحولی دیگر » عقل کلی«یا » اول

یگانھ شود.پس حرکت و جسمی کھ دارای قدرت » وحدت اولی«حکم ذات خود خواستار ان بود کھ با 

یل بھ غایت خود افالک را کھ در جھت مطلوب او برای ن» نفس کلی«حرکت باشد ضرورت یافتند.

حرکت دوری دارند آفرید.ھمچنین دست بھ آفرینش عناصری کھ با یکدیگر آمیختند و جھان پدیدار را بھ 

و می کوشد کھ از میان کثرات بگذرد » نفس کلی«وجود آوردند زد.جھان پدیدار صحنھ ی تکثر است و 

ی خالصھ ی جھان است و صرفا برای پرورش و پیشرفت بھ بھ مبدا اصیل خود واصل گردد.نفس جزی

گاه بھ گاه در شخصیت امام مجسم می شود و امام نفوس جزیی را بھ » عقل کلی«وجود آمده است.

فراخور آزمایش و دریافت آنان منور می گرداند و آرام آرام از میان کثرات بھ دنیای وحدت جاویدان راه 

ھ غایت خود می رسد یا بھتر بگوییم بھ بود ژرف خود بازگشت کند ب» نفس کلی«می برد.ھنگامی کھ 

گسستگی و پراکندگی آغاز می شود.پس ذراتی کھ جھان را ساختھ اند از یکدیگر جدایی می گیرند 

عناصر وابستھ ی نیکی بھ حق یا خدا کھ نماینده ی وحدت است می پیوندند و عناصر وابستھ ی بدی بھ 

  17ودار کثرت است اتصال می یابند.ناراستی یا شیطان کھ نم

این بود خالصھ ای از فلسفھ ی اسماعیلی کھ بھ قول شھرستانی آمیزه ای از افکار مانوی و نظریات 

فلسفی آن عصر است.رھبران اسماعیلی پس از آن کھ مبتدیان را نسبت بھ معتقدات دیرین بھ شک می 

کردند و عاقبت آنان را بھ مرحلھ ی رھایش معنوی  انداختند فلسفھ ی خود را نرم نرمک بھ آنان القا می
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می رسانیدند.مومنان اسماعیلی در این مرحلھ  شعائر مختار دینی را ترک می گفتند و دین صوری را 

  چیزی جز دستگاھی مشحون از دروغ ھایی مصلحت آمیز نمی دانستند.

فھ با جھان بینی اصیل ایرانی نگرش فلسفی اسماعیلی زاده ی نخستین کوششی بود کھ برای آمیختن فلس

و در این راه بھ در پرتو فلسفھ ی ترکیبی خود در بازنمایی اسالم کوشیدند  نصورت گرفت.اسماعیلیا

شیوه ای کھ بعدا مقبول صوفیان افتاد بھ تاویل قرآن پرداختند.در نظام فکری اسماعیلی اھریمن زردشت 

می شورد و با در ھم شکستن آن  »وحدت ازلی«ھ برآفریننده ی بدسگال بدی ھا نیست بلکھ اصلی است ک

و مبین » وحدت ازلی«تشتت عالم پدیدار را بھ وجود می آورد.این اصل اختالف انگیز کھ جزو ذات 

تشتت جھان محسوس است رفتھ رفتھ تحول یافت و در سده ی ھشتم ھجری بھ وساطت فرقھ ی حروفی 

با تصوف و از سوی دیگر با تثلیث مسیحی برخورد کھ بھ آیین اسماعیلی وابستگی داشت از یک سو 

(باش) کلمھ ی قدیم خداست و با آن کھ خود نامخلوق است » کن«کرد.حروفیان بر آن بودند کھ کلمھ ی 

صورت خارجی می یابد و بھ خلق کشانیده می شود.اما از کلمھ راھی بھ سوی شناخت ذات الوھیت نیست 

بود کھ برای متجلی گردانیدن ذات » کلمھ«بنابراین 18رکنار است.زیرا الوھیت از دستیاز ادراک حسی ب

حلول » کلمھ«خداست.خدا در » کلمھ«جھان سراسر تجلی  19تجسد یافت.» مریم«در زھدان » پدر«

ھر چھ ھست 21قدم را ترنم می کند.ھمھ ی صداھای جھان در خداست.ھر ذره ای سرود  20کرده است.

» اسم«بجویند زیرا » اسم«را در » مسمی«قت نھایی ھستی اند باید بقاست .آنان کھ خواھان کشف حقی

  22 در عین حال ھم موضوع خود را پنھان می کند و ھم آن را نمایان می کند.

    .آیین اشعری یا واکنشی در برابر خرد گرایی3

لم نھضت خرد گرایی کھ از حمایت نخستین خلفای عباسی برخوردار بود چندگاھی در مراکز فکری عا

اسالم رواج یافت ولی در اواخر سده ی سوم با واکنش شدید متشرعان روبھ رو شد.نھضت جدید رھبر 

ھجری) داشت کھ چندی نزد استادان  260بسیار پرشوری بھ نام ابوالحسن اشعری (متوفی بھ سال 

با  معتزلی شاگردی کرد و روش ھای آنان را فراگرفت و سپس با ھمان روش ھا کاخی را کھ معتزلھ

رنج فراوان برآورده بودند فروافکند.اشعری با استاد خود ابوعلی جبایی کھ نماینده ی معتزلیان اخیر 

و بر اثر ھمین بحث ھا پیوند دوستانھ ی آن دو  24بحث ھای بسیار کرد  23بصره بھ شمار می رفت 

  گسیخت و اشعری اردوی معتزلھ را بدرود گفت.
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دیگری ھم برای ما شخصیتی پراھمیت است بھ این معنی کھ خلف  اشعری از جھت«اشپی تا می نویسد: 

صدق عصر خود بود و با جریان ھای پیاپی آن عصر ھمگامی داشت.گرایش ھای گوناگون آن عصر 

مھم سیاسی و دینی در او بھ وضوح منعکس شدند:ایمان متشرعان و عقل اعتزالیان در شخصیت او جمع 

جوانی معتزلھ بود و زندگی او آیینھ ی تمام نمای عجز کودکانھ ی  در کودکی متشرع و درآمدند.اشعری 

  25»آن یک و نارسایی و ناتمامی این یک محسوب می شود.

در برابر جاحظ سایر فرزانگان معتزلی کھ ذھن خود را از ھرگونھ قیدی آزاد می کردند و در مواردی 

سالم را از عناصر بیگانھ بیاالید و از این گرفتار تفکری کامال منفی می شدند اشعری جویای آن بود کھ ا

گذشتھ شعور دینی مردم را با موازین دین اسالم ھماھنگ گرداند.خردگرایان معتزلی کھ ھستی را تنھا با 

عقل می سنجیدند و دین را با فلسفھ می آمیختند و معتقدات دینی را با مفاھیم و اصطالحات فلسفی تعبیر 

تضیات طبع انسانی غفلت ورزیدند و انسجام دستگاه دینی اسالم را بھ خطر می کردند خواه ناخواه از مق

  انداختند از این جا بود کھ واکنشی در برابر آن پدید آمد.

واکنش اشعری در برابر فرقھ ی معتزلھ سبب شد کھ روش جدلی معتزلیان برای دفاع از وحی الھی بھ 

ات خدارا پیش کشیدند و در موضوع اراده راھی کار رود.اشعریان در رد نظر خردگرایان نظریھ ی صف

میان جبر افراطی دیرین و اختیار افراطی معتزلیان جستند و اعالم داشتند ه اختیار و نیز ھمھ ی افعال 

  26افعال گوناگون بھ انسان عطا شده است.» کسب«انسانی مخلوق خدا ھستند و توانایی 

د بھ فلسفھ سخت مورد مخالفت نصیرالدین طوسی و قطب اما فخرالدین رازی کھ در اثر حملھ ی شدید خو

فعالیت ھای متعدد را انکار کرد و در تفسیری کھ بر قرآن » کسب«الدین شیرازی قرار گرفت امکان 

نوشت صریحا بھ جبر گرایید.یکی از فرقھ ھای مخالف خردگرایی ماتریدیھ نام داشت و بھ وسیلھ ی 

شده بود در این زمینھ با نظر خردگرایان مخالفت نمود و بر مقابل ابومنصور اھل ماترید سمرقند تاسیس 

نظر اشعری تعلیم داد کھ انسان در فعالیت خود سلطھ ی مطلق دارد و قدرت اختیار او در ھمھ ی افعال 

  او راه می یابد.

 اشعری این قضایا را صرفا از لحاظ مصالح دینی بھ میان نھاد ولی موضوع ھماھنگ کردن عقل و وحی

ھستی و موضوعات فلسفی دیگر کشانیده شد .پس باقالنی بھ برخی قضایای  بھ موضوع ذات نھایی الزاماً 

مانند این کھ جوھر واحدی منفرد است و کیف نمی تواند محمل کیف دیگر باشد و خال کامل  ضفلسفی مح

 27فراھم آورد میسر است پرداخت و با تجسسات خود در علم کالم زمینھ ای فلسفی برای آیین اشعری
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سپس متفکران اشعری برای مقابلھ با نظام ھای فلسفی عصر خود بھ ناگزیر تن بھ فلسفھ پردازی دادند و 

  نظریھ ای خاص درباره ی علم تنظیم کردند.

ما در این مقام بھ دفاع فرقھ ی اشعری از شرع و مسائل شرعی مثال غیرمخلوق بودن قرآن و دیده شدن 

می کوشیم کھ از خالء مجادالت معتزلیان عناصر فلسفی این فرقھ را بیرون کشیم و  خدا کاری نداریم.فقط

  زمینھ ی فلسفی آن را مورد بحث قرار دھیم.

و وجود و ماھیت او یگانھ  28در آیین اشعری خدا وجود واجب نھایی است.صفات خدا عین ذات اوست

حدوث حرت سود جستند چنین استدالل  اند.اشعریان برای اثبات وجود خدا گذشتھ از آن کھ از موضوع

  کردند:

)ھمھ ی اجسام از جھت وجود خود یکی ھستند اما با وجود این یگانگی کیفیاتی متفاوت و حتی متضاد 1 

  دارند . بنابراین باید برای تبیین تفاوت اجسام علتی نھایی وجود باشد.

براین باید علتی داشتھ باشد _و آن )برای تحقق ھر موجود محدث علتی الزم است جھان محدث است بنا2 

  علت خداست.

اشاعره درباره ی حدوث جھان می گفتند ھرچھ در جھان وجود دارد یا جوھر است یا عرض.بدیھی  

موجود باشد پس الزم می  است کھ عرض محدث است و چون ھیچ جوھری نمی تواند مستقل از عرض

ایجاب می کند و اگر بھ قد جوھر اعتقاد  آید کھ جوھر ھم محدث باشد.حدوث جوھر حدوث عرضی را

  کنیم قدم عرض ھم الزم خواھد آمد.

بھ دقت بھ نقد مقوالت ارسطو پرداختند و بھ این نتیجھ » شی ء چیست«اشعریان در پاسخ این پرسش کھ 

اینان بین خواص اولی و خواص ثانوی اشیاء  29رسیدند کھ اجسام در ذات خود ھیچ گونھ خاصیتی ندارند.

ی نگذاشتند و ھمھ ی خواص را نسبت ھایی ذھنی شمردند.کیفیت را ھم عرضی پنداشتند کھ بدون آن فرق

در نظر اشعریان صریحا بر امری » جزء الیتجزی«یا » جوھر«وجود جوھر ممکن نمی شود.لفظ 

ه خارجی داللت نمی کرد.بھ اقتضای غیرت دینی خود و برای دفاع از مفھوم خلقت الھی جھان را نمایشگا

) نظم و نسق امور ذھنی را مشیت الھی تبیین berkeleyامور ذھنی انگاشتند و مانند بارکلی (

) پیش رفت.اما ding an sichکردند.کانت در بررسی شناخت انسانی فقط تا مفھوم شی ء فی نفسھ (

فی نفسھ حکیمان اشعری از این حد در گذشتند و بر خالف واقع گرایان آن زمان اعالم داشتند کھ شی ء 
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یا ذات درونی اشیا تنھا بدان سبب کھ مورد ادراک شخص مدرک می گیرد موجودیت می یابد .بنابراین 

) می ماند.لوتسھ با آن کھ خواھان تصدیق واقعیت lotzeمذھب ذره ایشان بھ نظریھ ی اتم گرایی لوتسھ (

با این ھمھ اشعریان  30کرد.خارجی بود بدانجا کشانیده شد کھ واقعیت خارجی را بھ ذھنیت محض تحویل 

و نیز لوتسھ نتوانستند ذرات را زاده ی جوھر الیتناھی بدانند زیرا چندان در توحید محض پیش نرفتھ 

بودند کھ ماسوی هللا را یکسره رھا کنند.در نتیجھ با آن کھ بھ شیوه ی بارکلی از دیدگاه انگارگرایی 

ی نوعی واقع گرایی غریزی و بھ حکم سنن مذھب باز شاید بھ اقتضامحض دست بھ تحلیل ماده زدند 

ذره کھ از کلمھ ی ذره دست بر نداشتند و بدین وسیلھ کوشیدند کھ مھری واقع گرای بر انگارگرایی خود 

زنند.اشاعره مطابق مصالح علم جزمی کالم با نظری انتقادی بھ فلسفھ محض نگریستند و در نتیجھ ی آن 

  و برای خود نظامی ترتیب دادند.بھ فلسفھ پردازی کشانیده شدند 

یکی دیگر از مسائل فکری اشعریان کھ از لحاظ فلسفی پرمعنی و بسیار مھم است مسالھ ی علیت  

حکمای اشعری برای اثبات امکان معجزه بھ نفی قاعده ی علیت پرداختند ھمچنان کھ برا رای  31است.

صول علم ابصار مدعی شدند کھ خدا گرچھ بعد معتزلھ درباره ی مرئی نبودن خدا طغیان کردند و با رد ا

در آن زمان متشرعان اسالمی ھم معجزات را باور داشتند و ھم اصل  32 ندارد باز قابل رویت است.

در  قیعلیت عمومی را می پذیفتند و می گفتند کھ خدا بھ ھنگام وقوع معجزه اصل علیت را بھ حال تعل

معلول از رای متشرعان سرپیچیدند و ادعا کردند کھ مفھوم  می آرد.ولی اشاعره با طرح ھمسانی علت و

قوه یا علت پوچ است و آن چھ ما از اشیاء می دانیم چز تاثراتی مواج کھ بھ امر خدا نظام گرفتھ اند و بھ 

  ما میرسند نیست.

   .غزالی4

با آن کھ ھجری) تمام نیست. 505شرح فلسفھ اوالی اشعری بدون ذکری از ابوحامد غزالی (متوفی در 

بسیاری از علمای کالم دربراه ی غزالی قضاوت ھای نادرست کرده اند بی گمان این فیلسوف یکی از 

بزرگ ترین شخصیت ھای عالم اسالم است.غزالی شکاک توانایی بود کھ پیش از دکارت بھ روش فلسفی 

لیت را و ھفتصد سال پیش از ھیوم با لبھ ی تیز شیوه ی جدلی خود قید ع« 33او اندیشید

غزالی نخستین کسی بود کھ کتاب منطقی در رد فلسفھ نوشت و متشرعان را از ترسی کھ 34»گسست.

نسبت بھ فلسفھ داشتند آزاد کرد.نفوذ او سبب شد کھ از آن پس مطالعھ ی معارف دینی با مطالعھ ی فلسفھ 
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الدین محمد شھرستانی ھمراه شود و زمینھ ی نظام آموزشی شامخی کھ بزرگ مردانی چون ابوالفتح تاج 

  و محمد زکریای رازی و شھاب الدین یحیی سھروردی بھ بار آورد ھموار گرداند.

از کودکی بدان گرایش داشتم کھ اشیاء را با فکر خود غزالی در بیان بینش خود چنین نوشتھ است: 

از کودکی در ذھن بشناسم.در نتیجھ ی این گرایش بر منابع استناد طغیان کردم.پس ھمھ ی اعتقاداتی کھ 

من رسوخ یافتھ بودند اھمیت پیشین خود را از دست دادند.دریافتم کھ از دیرباز یھودیان و مسیحیان و 

پیروان ادیان دیگر اسیر منابع استناد بوده اند حال آن کھ دانش حقیقی باید از ھر گونھ تردید برکنار 

ی کھ می تواند چوبی را بھ ماری تبدیل کند باشد.مثال آشکار است کھ ده بزرگ تر از سھ است و اگر کس

و نمایشی شگفت انگیز عرضھ دارد بکوشد تا خالف آن قضیھ را بھ اثبات برساند با تمام توانایی خود از 

  35نفی قطعیت قضیھ ی مورد بحث ناتوان خواھد بود.

یقی یافت.غزالی غزالی ھمھ ی منابع شناخت را مورد مداقھ قرار داد و عاقبت تصوف را منبع شناخت حق

جدا بھ مسالھ ی ماھیت نفس پرداخت در صورتی کھ اشعریان بر اثر توحید جامد و بھ اقتضای تصور 

محدود خود از جوھر نمی توانستند بھ سھولت در این باره بحث کنند.غزالی درباره ی خدا نیز نظر 

) آلمانی ھمھ solgerگر() و زول borgerداد.اما بیان دقیق این نظر بسی دشوار است.مانند بورگر(

خدایی صوفیان را با مفھوم خدای متشخص اشعری آشتی داد.از این رو بھ آسانی نمی توان گفت کھ آیا 

غزالی تابع فلسفھ ی ھمھ خدایی تام و تمام است یا بھ نوعی ھمھ خدایی شخصی _از آن قبیل کھ مطلوب 

اک اشیاء است.ولی ادراک امری عرضی است لوتسھ است_اعتقاد دارد.از دیدگاه غزالی نفس قادر بھ ادر

المضمون بھ علی .غزالی در رسالھ ی و می بیاد جوھر یا ذاتی آزاد از ھمھ ی اعراض بدن وابستھ باشد
خودداری پیغمبر اسالم را از مکشوف گردانیدن ماھیت نفس یا روح توجیھ کرد و نوشت مردم  غیر اھلھ

ساده اندیشان ماده را شرط وجود می دانند و نصوری از جوھر بر دو نوعند:ساده اندیشان و اندیشمندان.

مجرد ندارند.اما اندیشمندان با منطق خود بر مفھوم وسیع نفس کھ جامع خدا و روح فردی است دست می 

ست کھ در این سخن می رساند کھ غزالی گرایشی بھ ھمھ خدایی داشتھ و از این رو ترجیح داده ا 36یابند.

  اموش ماند.نفس خ مورد ماھیت نھایی

غزالی را یکی از اشاعره می شناسند ولی واقعا چنین نیست و غزالی مذھب اشعری را فقط برای توده ھا 

غزالی معتقد بود کھ سر ایمان را نمی توان مکشوف کرد.بھ این «شایستھ می دید.مطابق نوشت ی شبلی 

دان بالفصل خود را از انتشار نتایج دلیل خواستار ترویج الھیات اشعری شد و با ابرام فراوان شاگر
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این نظر و نیز اصرار او در استعمال مصطلحات فلسفی  37»تفرات خصوصی اش برحذر داشت.

متشرعان را بدو بدگمان کرد.ابن جوزی و قاضی عیاض و برخی دیگر از حکمای متشرع نامدار علنا او 

و فرمان داد کھ ھمھ ی آثار  فلسفی و خواندند و حتی عیاض از این حد نیز پیش تر رفت » گمراه«را 

  دینی غزالی را در سراسر خاک اسپانیا نابود گردانند.

از آنچھ گذشت دریافت می شود کھ شیوه ی جدلی معتزلھ تشخص خدا را نفی کرد و الوھیت را بھ 

نامعین صرف درآورد ولی جنبش اشعری جنبھ ی شخصی خدا را مورد تاکید قرار داد و صورت کلیت 

عوض واقعیت خارجی طبیعت را منکر شد.با وجود نااستواری نظام معتزلی در زمینھ ی عینیت جزء در 

جزء الیتجزی را واقعیت عینی می شمرد حال آن کھ  بر روی ھم رفتھ فرقھ ی معتزلھ  38الیتجزی

ام را رد اشعریان آن را دم  زودگذری از اراده ی الھی می انگاشتند.معتزلیان طبیعت را قبول و خدای عو

می کردند.اما اشاعره طبیعت را قربانی می کردند تا خدای متشرعان را نجات دھند.در مقابل این دو فرقھ 

صوفیان مست خدا را می بینیم کھ دور از جنجال ھای دینی آن عصر ھر دو جنبھ ی ھستی را پذیره می 

بینند.مفاھیم متضادی کھ  شوند ھر دو را جالیی روحانی می بخشند و ھمھ ی جھان را تجلی خدا می

مذاھب دیگر بھ خدا نسبت می دادند در خدای متعالی صوفی جمع آمده اند.بازپسین ندای معتزلیان 

را از زبان غزالی شکاک می شنویم.روح بی آرام » استداللیان چوبین پا«خردگرای یا بھ قول صوفیان 

استدالل سرگردانی کشید در ژرفای این حکیم پس از آن کھ دیرگاھی در بیابان ماللت آور عقل و 

انسانی برای خود آرام جایی یافت.غزالی بھ قصد دفاع از الھیات اسالمی بر معتقدات پرآرامش عواطف 

متعارف شک نکرد بلکھ شک او آغاز کوششی بود کھ برای نیل بھ معرفتی واالتر صورت 

بر گرایش ھای عقلی آن زمان گرفت.بنابراین باید شک غزالی را بھ منزلھ ی پیروزی آرام تصوف 

  دانست.

جست.غزالی کتاب  مشکوة االنوارخدمت مثبت غزالی را بھ فلسفھ ی ایران باید در کتاب کوچکی بھ نام 

سپس بھ ثنویت کھن » خدا نور آسمان ھا و زمین است.«خود را با آیھ ای از قرآن آغاز کرده است:

اشراق گسترش یافت بازگشتھ و اعالم داشتھ است  ایرانی _نور و ظلمت_کھ پس از او بھ وسیلھ ی شیخ

کھ نور تنھا وجود حقیقی است و ھیچ ظلمتی عظیم تر از ظلمت الوجود نیست.اما ذات نور ظھور یا 

ھر  40جھان از ظلمت پدید آمد ولی خدا از نور خود بر آن پاشید 39تجلی است و تجلی ھمانا نسبت است.

اشت بھ درجھ ای قابل رویت شد.اجسام متفاوتند.برخی تاریکند بخش آن بھ فراخور نوری کھ دریافت د

برخی تار بعضی روشن و پاره ای روشنی بخش.بھ ھمین ترتیب مردم با یکدیگر فرق دارند.برخی از 
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» سراج منیر«موجودات انسانی دیگران را تنویر می کنند و از اینجاست کھ پیغمبر اسالم در قرآن 

.ولی در دل انسان فقط تجلیات بیرونی نور مطلق یا حقیقی را می بیندخوانده شده است.چشم جسمانی 

چشمی درونی وجود دارد کھ برخالف چشم بیرونی خود را ھم مانند غیر می بیند و از امور متناھی در 

می گذرد و در حجاب تجلی رخنھ می کند.بھ راستی اندیشھ غزالی در مشکوة االنوار تخمی بود کھ رفتھ 

  بھ ھنگام خود بار داد_بار آن فلسفھ ی اشراق سھروردی بود. رفتھ رویید و

آیین اشعری در عرصھ ی دین تحوالتی بزرگ بھ بار آورد.یکی از این تحوالت سرکوبی آزاد اندیشی  

ارتداد آمیز بود کھ دستگاه دینی اسالم را سخت تھدید می کرد.در حوزه ی فلسفھ نیز موجد تغییرات عمده 

  شد.از آن جملھ:

  )بر اثر نفوذ آیین اشعری فلسفھ ی یونانی آزادانھ مورد انتقاد قرار گرفت.1    

  )در آغاز سده ی پنجم ھجری کھ آیین اشعری دژ خردگرایی را سربھ سر فرو ریخت شیوه ای کھ 2    

 و ابوعلی 41باید آن را اثبات گرایی ایرانی نامید جمعی از متفکران را جلب کرد.ابوریحان محمد بیرونی

نائل آمد یکی از پیش آھنگان روان  *» زمان واکنش«ابن ھیثم از این زمره بودند.ابن ھیثم کھ بھ کشف 

شناسی تجربی جدید بھ شمار می رود.ابن ھیثم تحقیق درباره ی امور فوق حس را روا ندانست و در 

قابل توجیھ  پیش از عصر اشعری چنین شیوه ھایی یا 42مسائل دینی سکوتی احتیاط آمیز پیش گرفت.

   نبودند یا اصال بھ وجود نمی آمدند.
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  فصل چھارم:مجادلھ ی واقع گرایی و انگار گرایی

  

اشعریان با انکار ھیوالی اولی ارسطو و طرح نظریات خاصی درباره ی ماھیت مکان و زمان و علیت 

سالمی قرون متمادی را لگام ناپذیر مجادالت خاصی فکری را بر انگیختند.این مجادالت متفکران ا روح

بھ دو بخش کرد و سرانجام بھ صورت نازک کاری ھای لفظی مدارس درآمد و از شور افتاد.در این میان 

نجم الدین علی دبیران کاتبی مقامی شامخ دارد.کاتبی یکی از پیروان ارسطو بود و شاگردانی پرورد کھ 

ستیزی فکری  حکمة العینتبی با نوشتن کتاب خوانده شدند.کا» حکیم«در مقابل اھل دین قرار گرفتند و 

عالم اسالم را شدت بخشید و از آن پس اندیشمندان انگارگرای مخصوصا اشعریان  با واقع گرایان 

اختالف این دو نحلھ را در این فصل مورد بحث قرار می درافتادند و بھ انتقادات تند پرداختند.موارد 

  دھیم.

  .ماھیت1

ی نظریھ ی شناخت خود باور داشتند کھ ماھیات اشیاء گوناگون از یکدیگر متفکران اشعری بھ اقتضا

کامال متفاوت اند و ھریک بھ وسیلھ ی علت نھایی یا خدا تعیین شده اند.اشعریان از قبول یک مایھ ی 

ابتدایی دائم التغییر کھ مابھ االشتراک ھمھ چیز باشد سر باز زنند و علی رغم خردگرایان بر آن شدند کھ 

انسان حیوان «احتجاج کردند کھ حکم جود ذات ماھیت است بنابراین ماھیت و وجود یگانگی دارند.و

تنھا در صورتی قابل قبول است کھ بین موضوع و محمول آن تفاوتی اساسی برقرار باشد.زیرا » است

یکدیگر  و اما اگر کامال ازاگر موضوع و محمول کامال یکی باشند از حکم نتیجھ ای بھ دست نمی آید 

متفاوت باشند حمل بیھوده است.در این صورت نتیجھ می گیریم کھ برای تفکیک و تعین وجوه گوناگون 

وجود علت خارجی مشترکی ضرور است.مخالفان آیین اشعری تصدیق کردند کھ وجود دستخوش تعین یا 

حدید یک اصل تحدید است.ولی مدعی شدند کھ ھمھ ی وجوه گوناگون وجود یکی ھستند زیرا ھمھ در ت

یعنی جوھر نخستین شرکت دارند.حکیمان مشایی یا ارسطویی برای رفع اشکال حمل مرکب موضوع 

صادق است زیرا انسان » انسان حیوان است«ماھیات مرکب را پیش کشیدند و توضیح دادند کھ حکم 

م داشتند:اگر مولف است از دو ماھیت حیوانیت و انسانیت.اما اشعریان بھ مخالفت برخواستند و اعال

بگویید کھ ماھیت انسان و ماھیت حیوان یکی است چنان است کھ ماھیت کل را با ماھیت جزء آن یکی 

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 

 

باید برای شی بدانید.این ھم باطل است زیرا اگر ماھیت شی مرکب عین ماھیت یکی از اجزاء آن باشد 

  مرکب واحد دو ماھیت یا دو وجود قائل شد.

جرات بھ یک مسالھ برمی گردد و ان مسالھ این است :آیا وجود تصور یا آشکار است کھ ھمھ ی این مشا

انگار محض است یا واقعیت عینی دارد؟بھ بیان دیگر ھنگامی کھ از وجود چیزی دم می زنیم آیا بھ شیوه 

ی انگارگرایان وجود ان چیز را بستھ بھ وجود خود می دانیم یا مانند واقع گرایان بھ آن چیز ذاتی مستقل 

  خود نسبت می دھیم؟ از

  احتجاجات این دو نحلھ را در این باره بھ اجمال از نظر می گذرانیم:

آ)واقع گرای می گفت:ادراکی کھ از وجود خود دارم ادراکی بی واسطھ یا حضوری است.در این ادراک 

ی بدن من نیز داخل است.در این صورت بدن من بھ عنوان امری واقعی بھ طور ب» من وجود دارم«کھ 

واسطھ شناختھ می شود.چنین شناختی اگر بی واسطھ نباشد باید در طی مراحلی بھ دست آمده باشد و می 

  دانیم کھ چنین نیست.

در برابر نظ واقع گرایان فخرالدین رازی کھ یکی از متفکران اشعری بود اعالم داشت کھ ادراک وجود  

کسبی و با واسطھ » وجود بی واسطھ استادراک «بھ طور بی واسطھ صورت می گیرد اما این حکم کھ 

ادراک وجود «است.شمش الدین محمد مبارک متذکر شد کھ تمام احتجاجات واقع گرایان بر این فرض کھ 

از این بر » ادراک وجود من بی واسطھ است«اگر بپذیریم کھ  1استوار می گردد.» من بی واسطھ است

اگر واقع گرایان ادراک یک شی جزیی را بی واسطھ نمی آید کھ ادراک وجود محض ھم باید چنین باشد.

دانند ما را بر ایشان ایرادی نخواھد بود.ولی بر خالف انتظار ایشان از این مقدمھ نمی توان نتیجھ گرفت 

وجود ساری در ھمھ ی اشیاء نیز بھ طور بی واسطھ شناختھ می شود.از این گذشتھ نظر واقع گرایان کھ 

تحقق » برف سفید است«کیفیات اشیا ممکن نباشد و مثال ادراک حکم ایجاب می کند کھ حمل بر 

نیابد.زیرا اگر ادراک ما از برف بی واسطھ باشد الزم می آید کھ سفیدی برف را ھم کھ جزو برف است 

  بھ طور بی واسطھ و بدون حمل ادراک کنیم.

است.بھ نظر حسینی ذھن بھ استدالل اخیر بھ وسیلھ ی حکیم واقع گرای مال محمد ھاشم حسینی رد شده 

ھنگام حمل سفیدی بر برف ناظر بر امری صرفا ذھنی یعنی کیفیت سفیدی است و بھ ذات عینی و واقعی 

حسینی معتقد بود کھ ما می توانیم ذات بھ اصطالح 2کھ شامل کیفیات گوناگون است کاری ندارد.برف 
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ا ما ھر شی را بھ عنوان واحدی یگانھ اشیاء را ھم بھ طور بی واسطھ ادراک کنیم زیر» ناشناختنی«

از این 3ادراک می کنیم و ھرگز جنبھ ھای گوناگون موضوع ادراک خود را جدا از یکدیگر در نمی یابیم.

) طرح شد حسینی را از سایر واقع گرایان آن hamiltonنظر کھ مدت ھا بعد بھ وسیلھ ی ھمیل تن(

  عصر دورگردانید.

یم انگارگرای کیفیات را بھ روابطی ذھنی تحویل می کند و وجود منبسط ب)از منظر واقع گرایان ھر حک

ساری در ماھیات را منکر می شود و ھر چیز را مجموعھ ای از کیفیات مختلف می داند _کیفیاتی کھ 

قرار » وجود«صرفا نمود ذھنی ھستند.ولی با آنکھ ب اختالف اشیاء معتقد است ھمھ را مدلول کلمھ ی 

  ن کار بھ تلویح می رساند کھ ھمھ ی وجوه گوناگون وجود در ذاتی اشتراک دارند.می دھد و با ای

در مورد ھمھ ی » وجود«قع گرایان اعالم داشت کھ استعمال کلمھ ی ابوالحسن اشعری در پاسخ وا

چیزھا صرفا وسیلھ ی تسھیل گفت و شنفت است و از تجانس ذاتی اشیاء حکایت نمی کند .ولی واقع 

نتیجھ ی دیگری گرفتند و معترض شدند کھ وجود یک چیز یا » وجود«تعمال عام کلمھ ی گرایان از اس

ماھیت آن چیز است یا و یا بر ماھیت آن عارض می گردد.شق اول مستلزم تصدیق تجانس اشیاء است 

زیرا نمی توان پذیرفت کھ وجود یک چیز بر ماھیت آن یکسره باطل است زیرا در این صورت باید 

برکنار از وجود دانست.بدین ترتیب وجود ماھیت مورد انکار قرار می گیرد و از لحاظ ماھیت را 

اشعریان اگر ماھیت مورد انکار واقع شود دیگر فرقی میان وجود و عدم نخواھد بود.عالوه بر این اگر 

بپذیریم کھ وجود بر ماھیت عارض شده است باید بھ این پرسش پاسخ دھیم کھ ماھیت پیش از پذیرش 

وجود چھ بوده است.نمی توان گفت کھ ماھیت قبل از پذیرش وجود مستعد پذیرش وجود بوده است.زیرا 

ماھیت «این حکم ایجاب می کند کھ ماھیت قبل از پذیرش وجود امری عدمی باشد.ھمچنین این حکم کھ 

د ماھیت ھم اکنون موجو«متضمن بطالن این حکم است کھ بگوییم » استعداد پذیرش وجود  دارد

.بنابراین الزم می آید کھ وجود جزوی از ماھیت باشد و اگر وجود جزو ماھیت باشد باید ماھیت را »است

مرکب انگاشت.از طرف دیگر وجود اگر نسبت بھ ماھیت امری خارجی باشد چون بھ چیزی جز خود 

علتی  متکی می شود محدث خواھد بود.اما ھر امر محدثی محتاج علتی است.پس باید برای وجود ھم

جست.اگر علت وجود خود ماھیت باشد الزم می آید کھ ماھیت پیش از آن کھ بھ وجود آید وجود داشتھ 

باشد.زیرا علت باید بر معلول تقدم وجودی داشتھ باشد.ولی اگر علت وجودی چیزی غیر از ماھیت باشد 

و در این صورت امر واجب بای بپذیریم کھ وجود خدا را ھم باید با علتی غیر از ماھیت خدا تبیین کرد 

   4بھ صورت امر ممکن در می آید.
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از استدالل واقع گرایان در مورد انگارگرایی چنین استنباط  می شود کھ اینان وضع انگارگرایی را 

درست تشخیص ندادند.بر خالف ادعای واقع گرایان پیروان انگارگرایی ھرگز وجود یک شی را امری 

ندانستند بلکھ ھمواره وجود و ماھیت را عین یکدیگر انگاشتند.چنان کھ  کھبر ماھیت آن عارض شده باشد

ابن مبارک گفتھ است ماھیت علت وجود است بی آن کھ بر وجود ترتب زمانی داشتھ باشد.ماھیت وجود 

  5را از از چیزی جز خود نگرفتھ است.

گرایان اسالمی نظریھ ای بھ راستی باید گفت کھ در موضوع شناخت نھ واقع گرایان اسالمی و نھ انگار

صحیح آوردند.واقع گرای الادری می گفت کھ در ورای کیفیات عرضی ذاتی ھست کھ علت آن کیفیات 

بھ شمار می رود.این سخن تناقضی آشکار دارد زیرا حاکی از این است کھ در اندرون ھمھ ی اشیاء ذاتی 

ایم.ر ھمین منوال انگارگرای اشعری وجود دارد کھ خود ناشناختنی است ولی ما وجود آن را شناختھ 

درباره ی چگونگی شناخت در اشتباه بود.مراحل شناخت مراحل شناخت را در نظر نمی گرفت و 

در انتقاد این نظر می ادراکات خود را تصوراتی می دانست کھ بھ اراده ی خدا در ذھن او راه می یابند.

ضروری نیست و کسانی چون جان الک علت  توان گفت کھ برای تبیین تصورات استناد بھ وجود خدا

تصورات را در ذات ماده یافتند.باالتر از این انگارگرایان اشعری از آن جھت کھ شناخت را معلول 

فعالیت تصورات و امری منفعل محسوب داشتند با چند اشکال کھ ھیچ گاه مورد توجھ آنان قرار نگرفت 

  مواجھ اند:

یافتند کھ اگر شناخت را صرفا امری ذھنی بینگارند از تبیین خطای ذھنی )انگارگرایان این نکتھ را در ن1

  قاصر می آیند و نمی توانند تفاوت تصورات درست و تصورات نادرست را تبیین کنند.

)انگارگرایان درنیافتند کھ مطابق نظریھ ی شناخت آنان ھرکس باید ھم نوعان خود را ھمانند ھمھ ی 2

  شمار حاالت یا عناصر شعور خود تلقی کند. اشیاء نمودھایی ذھنی و در

)انگارگرایان درنیافتند کھ اگر شناھخت ھمانا قبول انفعالی تصورات باشد خدا کھ علت تصورات و 3

عامل فعال جریان شناخت است نباید از آنچھ بھ ما نمود می شود آگاھی یابد.این ھم بھ ھیچ روی با 

ت.تصورات ھنگامی کھ بھ ذھن ما عرضھ نمی شوند الزاما خداشناسی انگارگرایان اشعری سازگار نیس

  باید در ذھن خدا باشند.ولی چنان کھ بیان شد نظریھ شناخت اشعری امکان چنین امری را نفی کرده است.
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یکی دیگر از مسائل مربوط بھ ماھیت این است کھ آیا ماھیت مخلوق است یا نھ.مشائیان کھ مخالفانشان 

بودن ماھیت اشیاء حکم کردند و اشعریان بھ نظر مخالف اند نامخلوق  خوانده» حکیم«آنان را 

بھ قول  6 گراییدند.بنا بر رای مشائیان ماھیت نمی تواند در معرض تاثیر ھیچ عامل خارجی قرار گیرد.

کاتبی اگر ماھیت انسانیت معلول فعالیتی خارجی باشد می توان از سر شک بر آن شد کھ چنین ماھیتی 

نیت نیست.ولی چون تعلق ماھیت انسانیت بھ انسان از ھرگونھ شکی برکنار است باید پذیرفت ماھیت انسا

کھ ماھیت نمی تواند محصول فعالیت عاملی خارجی باشد.در مقابل این نظر انگارگرایان با اشاره بھ 

ترکیبی از  تفکیکی کھ واقع گرایان بین ماھیت وجود گذاردند اقامھ کردند کھ از منظر واقع گرایی انسان

  دو امر نامخلوق یعنی وجود و ماھیت است و بنابراین خود باید نامخلوق باشد و این ھم باطل است.

  .شناخت2

تعریف » حصول صور اشیاء خارجی«مشائیان بھ اقتضای قبول واقعیت عینی مستقل ماھیات شناخت را 

ندارند ولی می توان کیفیاتی اما بر آن شدند کھ حصول صور چیزھایی نیز کھ وجود خارجی  7 کردند.

دیگر بھ آن ھا نسبت داد ممکن است.با این ھمھ چون بھ چیزی کیفیت وجود نسبت دھیم وجود بالفعل الزم 

می آید.زیرا ایجاب کیفیت یک چیزی جزوی از ایجاب وجود آن چیز است.بنابراین اگر حمل وجود 

  ار کنیم و بپذیریم کھ وجودی ذھنی است.مستلزم وجود عینی بالفعل نباشد باید وجود خارجی را انک

آن  در این مورد شمس الدین محمد مبارک مدعی شد کھ ایجاب یک شی (اثبات) مستلزم وجود (ثبوت)

است.بھ این ترتیب او نیز مانند سایر انگارگرایان بین اثبات و ثبوت فرقی نمی گذاشتند.ولی از این نظر 

ست.ذھنی دانستن اشیاء مستلزم انکار وجود خارجی است و نمی توان نتیجھ گرفت کھ شی امری ذھنی ا

این ھم با اندیشھ ی انگارگرایان اشعری نمی سازد زیرا اینان شناخت را نسبتی میان شناسنده و امر 

شناختھ شده خارجی می  انگاشتند.نظری ھم کھ نجم الدین علی دبیران کاتبی در این باره آورد خالی از 

ر شد کھ شی اگر وجود خارجی نباشد باید وجودی ذھنی باشد.اما بنابر موازین تناقض نیست.کاتبی متذک

   8خود او ھرچھ در ذھن آید در خارج نیز موجود است.

  .عدم3

کاتبی در تبیین و انتقاد قضیھ ای کھ مورد قبول عموم معاصران او بود کوشید.آن قضیھ چنین بود:وجود 

کھ قتل از آن جھت بد نیست کھ قاتل قدرت ارتکاب چنان  کاتبی اعتقاد داشت 9خیر است و الوجود شر.
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کاری دارد یا وسیلھ ی قتل قدرت برندگی دارد یا گردن مقتول قابلیت بریده شدن دارد.قتل بد است زیرا 

منجر بھ نفی حیات می شود و نفی حیات برخالف سھ امر یاد شده امری وجودی نیست امری الوجودی 

امر الوجودی است باید دست بھ تتبعی استقرایی زنیم و ھمھ ی موارد شر را است.برای اثبات این کھ شر 

اما استقراء تام ناممکن است و استقراء ناقص ھم وافی مراد نیست.بنابراین کاتبی قضیھ ی معاینھ کنیم.

از دیدگاه کاتبی ماھیات ممکن »10الوجود ھیچ مطلق است«مورد بحث را کنار گذارد و باور داشت کھ 

تظار کسب صفت وجود در مکان استقراء ندارند زیرا در چنین صورتی مکان را باد فاقد وجود در ان

انگاشت.اما کسانی کھ با خرده سنجی بھ نظریھ ی او نگریستھ اند گفتھ اند کھ استدالل او فقط در صورتی 

خارج  کھ ثبوت در مکان را با وجود یکی گیریم صحیح خواھد بود.بنابر رای ابن مبارک ثبوت در

مفھومی وسیع تر از مفھوم وجود دارد.وجود سراسر خارجی است اما آن چھ خارجی است ضرورتا 

  موجود نیست.

اشعریان چون بھ رستاخیز یعنی امکان پدیداری مجدد معدوم بھ موجود اعتقاد داشتند ادعای باطلی کردند 

م حکم صادر کنیم پس عدم را باید و گفتند کھ ھیچ یا الوجود چیزی است.چون ما می توانیم درباره ی عد

امری شناختھ شده شمرد و شناختگی عدم می رساند کھ عدم ھیچ مطلق نیست ھر امر شناختی امر اثباتی 

اتبی کبرای این قیاس را حقیقی نمی دانست و ک 11 ختی است؛ پس عدم امری اثباتی است.است؛ عدم شنا

جود خارجی ندارند.فخرالدین رازی این ایراد را رد می گفت کھ ممتنعات بسیاری شناختھ شده اند ولی و

کرد  و کاتبی را نسبت بھ این نکتھ کھ ماھیت در ذھن وجود دارد و با ایم وصف ھمانند امری خارجی 

شناخت یک شی ایجاب می کند کھ آن شی بھ صورت  شناختھ می شود جاھل خواند.کاتبی باور داشت کھ

اشد.از این گذشتھ باید بھ یاد آورد کھ اشعریان از یک سو بین امر واقعیتی عینی و مستقل وجود داشتھ ب

ایجابی و امر وجودی و از سوی دیگر بین امر سلبی و امر عدمی فرق می گذاشتند و می گفتند کھ وجود 

سراسر ایجابی است اما عکس این قضیھ درست نیست.مسلما بین موجود و معدوم رابطھ ای ھست حال 

ی بین ایجابی و سلبی نیست.بر خالف نظر کاتبی ممتنع امری عدمی نیست بلکھ از آنکھ مطلقا رابطھ ا

امور سلبی است.جوھری کھ وجود دارد امر ایجابی است.اما عرضی کھ وجودش بدون جوھر متصور 

نیست نھ موجود بھ شمار می رود و نھ معدوم بلکھ چیزی است بین آن دو.ملخص کالم اینکھ بنا بر نظر 

د شی یا لمی دارد یا ندارد.اگر لمی دارد سلبی خوانده می شود  و اگر لمی ندارد یا جوھر اشعریان وجو

است و یا عرض.اگر جوھر باشد و متصف بھ صفت وجود یا عدم باشد یعنی بھ ادراک بیاید یا نیاید بھ 

 12ترتیب موجود یا عدم خواھد بود.اما اگر عرض باشد نھ موجود خواھد بود و نھ معدوم.
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  پنجم:تصوففصل 

  تصوف و زمینھ ی آن در قرآن .منشاء1

در میان خاور شناسان معاصر توجھ بھ تسلسل حوادث یا جست و جوی زمینھ و منشاء امور رسمی رایج 

شده است.بی گمان این روش ارزش تاریخی بسیار دارد.ولی البتھ نباید از این اصل اساسی غفلت ورزید 

وردار است و چھ بسا در یک محیط اجتماعی بھ حقایقی می رسد کھ ذھن انسانی از فردیتی مستقل برخ

کھ قبال در محیط ھای دیگر بھ وسیلھ ی کسان دیگر کشف شده اند.ھیچ فکری مطلوب یک قوم واقع نمی 

شود مگر آ نکھ بھ نحوی از انحاء وابستھ ی زندگی آن قوم باشد.عوامل خارجی گاھی می توانند روح 

  بیدار کنند ولی ھرگز قدرت آن را ندارند کھ آن روح را بھ وجود آورند.یک قوم را از خواب غفلت 

درباره ی منشاء تصوف ایرانی بسیار سخن رفتھ است.تقریبا ھمھ ی پویندگان این عرصھ دلپذیر برای 

کشف راه ھایی کھ احتماال بھ تصوف می انجامد سخت ھوش گمارده اند.ولی عموما از یاد برده اند کھ در 

امل عقلی یک قوم معنی ھر حادثھ فقط در پرتو شرایط فکری و سیاسی و اجتماعی آن حادثھ بھ تاریخ تک

  درستی دریافت می شود و اگر این شرایط در میان نباشند اساسا ضرورت ظھور آن حادثھ پیش نمی آید.

اده ) منشاء تصوف ایرانی را بھ ودان تای ھندوان نسبت دdozy) و دوزی (von kremerفون کره مر(

تصوف ایران را واکنشی آریایی در برابر دین جامد   )nicholson) و نی کل سن(merxاند مرکس (

بھ نظر من ھمھ ی این نظریات بر مفھوم نادرستی از علیت تکیھ دارند.قضایای علمی سامیان دانست.

کمیت  علت یا موجد» الف«معموال قضایای علی ھستند.و ھر قضیھ ی علی می رساند کھ کمیت معین 

است.چنین قضایا با آن کھ بسیار سودمندند بھ ھیچ روی نباید ما را از شرایط » ب«معین دیگری یعنی 

بی شماری کھ از چگونگی ھر حادثھ تاثیر می گذارد غافل گرداند.زیرا در آن صورت ھرگونھ پژوھشی 

ھای وحشیان بود از  دستخوش گزند خواھد شد.مثال اگر بگوییم کھ انحالل امپراتوری روم معلول ھجوم

لحاظ تاریخی برخطاییم چھ این نظریھ از عوامل گوناگونی کھ وحدت سیاسی روم را زدودند غفلت 

ورزیده است.محققی کھ یورش ھای وحشیانھ را را تنھا علت در ھم شکستن روم می شمارد از یاد می 

د را در خود مستھلک کند برد کھ روم می توانست با سلطھ ی فرھنگی خود وحشیان یعنی علت سقوط خو

  و عمال ھم تا حدودی چنین کرد.بنابراین قضاوتی این گونھ از لحاظ منطق ناموجھ است.
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برای تبیین تصوف باید بر اساس علیت صحیح جامعھ ی اسالمی را مورد بررسی قرار دھیم و 

ر این سده ھا مخصوصا شرایط اجتماعی و سیاسی و فکری سده ھای دوم و سوم ھجری را بکاویم.زیرا د

مقدمات ظھور تصوف را بر بود کھ آرمان ھای صوفیانھ پدید آمدند و بھ زودی توجیھی فلسفی یافتند.ذیال 

  می شماریم.

)چون بھ مطالعھ ی تاریخ ایران پردازیم قرن ھای دوم و سوم ھجری را عصر بی آرامی سیاسی می 1

ترگی کھ بھ اضمحالل دودمان اموی انجامید یابیم.در میان سده ی دوم ھجری گذشتھ از انقالب سیاسی س

وقایع بزرگی  چون ازار کردن زندیقان و انقالبات مرتدان ایرانی از قبیل سندباذ و استاذسیس و المقنع 

) در اروپا lamennaisپیغمبر نقابدار خراسان کھ از خوش باوری مردم سود جستند و مانند المھ نھ(

ی دینی در آوردند رخ نمودند.سپس در اواخر سده ی دوم معاصر طرح ھای سیاسی خود را بھ رنگ

پسران ھارون (مامون و امین) برای کسب تفوق سیاسی بھ ستیزه ای خونین تن در دادند.آن گاه عصر 

طالیی ادبیات اسالمی فرا رسید و طغیان دیرنده ی بابک مزدکی آرانش جامعھ را زدود .نخستین سال 

ماعی دیگری کھ اھمیت سیاسی عظیم داشت ھمراه بود بھ این معنی کھ ھای خالفت مامون با رویداد اجت

جنبش شعوبیان آغاز شد و با حکومت دودمان ھای مستقل ایرانی_طاھریان و صفاریان و 

  سامانیان_پیشرفت کرد.

چنین حوادثی طبایع پارسا را از عرصھ ی ستیزه مداوم گریزان کردند و بھ زندگی پرآرامش معنوی 

نان در آغاز کار بھ شیوه ای زاھدانھ اندیشیدند.ولی رفتھ رفتھ زھد سامی ایشان بھ ھمھ خدایی کشانیدند.ای

لطیفی کھ صبغھ ای آریایی داشت تبدیل شد و بھ موازات جریان استقالل ایران بھ آرامی قوت می گرفت 

  پیش رفت.

نخستین تجلیات این شک  )فرقھ ی معتزلھ با خردگرایی خود تخم شک را در عالم اسالم افشاند.یکی از2

در اشعار بشار برد ,شکاک نابینای ایرانی بھ چشم می خورد.بشار بھ آتش جنبھ ی خدایی داد و شیوه 

ھای فکری غیرایرانی را بھ ریشخند گرفت.شک گرایی اسالمی با آن کھ از خرد گرایی زاده شد سرانجا 

ل خیزد برانگیخت و بھ برکت این ست و اھل نظر را بھ جست و جوی معرفتی کھ از منشایی برتر از عق

پدید آمد چنان کھ در عر ما نیز بر اثر نتایج منفی کتاب  رسالھ ی قشریھجو بود کھ در قرن پنجم ھجری 

) بھ کشف و شھود schleiermacherو شالیرماخر( )jacobiمانند یاکوبی (کانت کسانی  نقد خرد ناب
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کھ ما را «) کوشید تا از آن حالت مرموز wordsworthگراییدند و شاعر شکاک انگلیسی وردزورث (

  پرده برگیرد.» سراپا روح می گرداند و بھ درون زندگی اشیاء می کشاند

)پس از مرگ مامون مذاھب اسالمی_حنفی و شافعی  و مالکی و مخصوصا حنبلی کھ از دریچھ ی 3

دشمن استقالل فکری  ) بھ ھستی می نگریستند و بزرگ ترینanthropomorphismانسان انگاری (

  بود_بر توده ھا سلطھ یافتند.پس صاحب دالن در برابر این مذاھب در صدد ایجاد آیینی دیگر برآمدند.

)ستیزه ھای دینی کھ بھ تشویق مامون میان نمایندگان آیین ھای گوناگون و مخصوصا آیین ھای معتزلی 4

ی گردان کردند و فراسوی حقایقی برتر و اشعری درگرفتند اذھان را از قیل و قال و بحث و جدل رو

  انگیختند.

)در سایھ ی خردگرایی عصر عباسی غیرت دینی بھ تدریج تلطیف شد.ھمچنین افزایش سریع ثروت 5

محافل باالی جامعھ ی اسالمی را بھ آسان گیری اخالقی بی قیدی سوق داد.از این رو آیین لطیف تری 

  لزوم یافت.

یج مسلمین را با آرمان ھای خود آشنا کردند.اصول مسیحیت و مخصوصا )مسیحیان عالم اسالم بھ تدر6

زندگی عملی رھبانان مسیحی در قدیسان اسالمی تاثیر گذاشت و ایشان را بھ زھد کاملی کھ بھ نظر من با 

  روح اسالم منافات دارد کشانید.

ھ را باید در این اوضاع مد و بنابراین منشاء و تکامل مفاھیم صوفیانآتصوف در چنین اوضاعی بھ وجود 

جست.اگر این اوضاع و نیز یک گرایی دیرین ایرانیان را مورد توجھ قرار دھیم داستان ظھور و رشد 

می ماند در اوضاعی از این تصوف بھ خوبی روشن می شود.آیین نوافالطونی نیز کھ سخت بھ تصوف 

ان کاخ نشین روم را بھصورت گونھ پدید امد.در خطھ ی دولت روم یورش ھای وحشیان کھ امپراتور

امپراتوران اردوکش در اورد در میان سده ی سوم مسیحی خطرناک تر شدند چندان کھ اذھان حساس را 

بھ خود مشغول داشتند.بنیادگذار نظام نوافالطونی پلوتینوس در یکی از نامھ ھای خود بھ فالکوس 

)flaccus.اسکندریھ مردم با تسامح بھ حیات دینی می  در زادگاه او 1) از ھمین بی آرامی سخن گفتھ است

و این وضع ھمواره بھ وخامیت بیشتر می گرایید.در روم نیز کھ کانون دین ھای گوناگون بود نگریستند 

زندگی عمومی بھ کردار بازی شده و فسق در اعمال حیات طبقات باالی جامعھ راه یافتھ بود.محافل 

بلکھ بھ صورت شاخھ ای از ادبیات مطالعھ می کردند.در فرھنگی روم فلسفھ را نھ بھ صورتی جدی 
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) کھ می خواست شک گرایی را با آیین رواقی بیامیزد سکس توس ام پی antiochusمقابل آنتیوکوس (

) را تعلیم می داد.اما pyrrhon) شک گرایی دست نخورده ی پورھون(sextus empiricusری کوس (

مین یاس عقلی بود کھ پلوتینوس را از عقل گریزان کرد و شک پورھون چیزی جز یاس عقلی نبود و ھ

لطیف در پی حقیقت بھ عالم مکاشفھ راند.از این ھا گذشتھ بر اثر اخالق خشک و خشن رواقی و تقوای 

مسیحیان کھ بر اثر تحمل شکنجھ ھای وحشیانھ طوالنی بی باک شده بودند و پیام صلح و محبت را بھ 

ند بازسازی نظام ھای فلسفی مشرکان رومی و نیز سازگاری آرمان ھای سراسر دنیای رومی می رساند

دیرین زندگی با نیازھای معنوی نو ضرورت یافتند.پس فلسفھ ای نو _فلسفھ ی نوافالطونی_ فراھم 

آمد.ولی این فلسفھ چون پیش از مسیحیت بھ مابعدالطبیعھ وابستھ بود قدرت اخالقی و عملی وسیعی نیافت 

بنابراین وحشیان خشن کھ از کردار مسیحیان ستم  2اسخگوی نیازھای قاطبھ ی مردم نبود.و از این رو پ

کشیده بھ شور آمده بودند بھ مسیحیت گرویدند و بھ برکت آن زندگی سکونی پیش گرفتند و بر ویرانھ 

  ھای امپراتوری ھای کھن امپراتوری ھای نوی برآوردند.

پیوندھای فرھنگی برخی کسان آرام آرام درصدد بازسازی اسالم در ایران نیز بر اثر نفوذ برخوردھا و  

برآمدند.پس بھ تدریج آرمان ھای مسیحیت و افکار گنوستیک ھای مسیحی را جذب کردند و بر تعالیم 

قرآن استوار ساختند.این سرخ گل ایرانی بھ ھنگام خود برومند گردید و حتی سموم حمالت ابن تیمیھ ھم 

ال آنکھ در امپراتوری روم گل فلسفھ ی یونانی در برابر دم مسیحیت یکسره طراوت آن را نزدود.ح

و پژمرد.این گل با سیل ھجوم وحشیان ریشھ کن شد ولی آن سرخ گل حتی از آشوب تاتاران گزندی ندید 

  ھمچنان تا زمان ما زنده ماند.

ز راه تفسیر معتقدات اسالمی اگر تار و پود نظام تصوف را مورد تامل قرار دھیم بھ تحولی کھ این نظام ا

بھ وجود آورد پی می بریم.می توان گفت کھ بر روی ھم اموزش اقوام سامی برای نیل بھ فالح چنین 

از این آموزش بر می آید کھ سامیان اراده را ذات انسان می دانستند »اراده ی خود را دگرگون کن.«بود:

دی بھ ما آموختھ اند کھ ھمھ ی رنج ھا از تصورات حال آنکھ دیگران و از آن جملھ پیروان ودان تای ھن

نادرستی کھ ما نسبت بھ جھان داریم می زایند و از این رو برای زدودن رنج ھا باید فھم خود را دگرگون 

کنیم.از لحاظ ودان تا ذات انسان فعالیت یا اراده نیست.بلکھ ھمانا فھم است.اما از دیدگاه تصوف حصول 

فھم و تحول اراده ی خود در پرتو دگرگونی عواطف روی می نماید و بھ راستی آرامش نھ با دگرگونی 

ھمگان را :«اراده و فھم ھمانا وجوھی از ذات عاطفی انسانی اند.بنابراین پیام صوفی بھ انسا چنین بود 

  :اره جالل الدین بلخی فرموده استدر این ب» دوست بدار و چون بھ دیگران نیکی کنی خود را از یاد بر.
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                   کسی خود وقت خضر بیابد تا          بسی جستی سفر اندر بایزید

                   رجال گفتار و فر وی در دید          ھالل ھمچون قدی با پیری دید

              خواب بھ ھندستان دیده پیلی ھمچو          آفتاب چون دل و نابینا دیده

                   عجب ای نبیند آن گشاید چون          طرب صد دبین خفتھ بستھ چشم

                 شود می روزن خواب درون دل          شود می روشن خواب در عجب بس

                کش دیده در او خاک او عارفست          خوش خواب بیند و بیدارست آنک

                عیال صاحب ھم و درویش یافتش          حال پرسید می و بنشست او پیش

               کشید خواھی کجا را غربت رخت          بایزید ای کجا تو عزم گفت

               ره زاد داری چھ خود با ھین گفت          پگھ از دارم کعبھ قصد گفت

               ستردی گوشھٔ  بر سخت ببستھ نک          دویست نقره درم از دارم گفت

                  شمار حج طواف از نکوتر وین          بار ھفت بگردم کن طوفی گفت

            مراد شد حاصل و کردی حج کھ دان          جواد ای نھ من پیش درمھا آن و

                    بشتافتی صفا بر گشتی صاف          یافتی باقی عمر کردی عمره

                است بگزیده خود بیت بر مرا کھ          است دیده جانت کھ حقی آن حق

                   اوست سر خانھٔ  نیز من خلقت          اوست بر خانھٔ  کھ ھرچندی کعبھ

                نرفت حی آن بجز خانھ واندرین          نرفت وی در را خانھ آن بکرد تا

                    ای گردیده بر صدق کعبھٔ  گرد          ای دیده را خدا دیدی مرا چون

               جداست من از حق کھ نپنداری تا          خداست حمد و طاعت من خدمت

                      بشر اندر حق نور ببینی تا          نگر من در کن باز نیکو چشم
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           داشت گوش در اش حلقھ زرین ھمچو          داشت ھوش را ھا نکتھ آن بایزید

برای تحقق چنین دستوری باید چرایی و چونی آن را دریافت.باید دریافت کھ چھ آرمانی فھم انسانی را 

ف این ھر دو پرسش را خرسند می سازد و چھ شیوه ھایی برای ھدایت اراده ی انسانی برازنده اند.تصو

وکد سامی را کھ درباره ی اراده و عمل انسانی وضع شده بود کافی پاسخ گفت.صوفیان نھ قوانین م

ه کردند بلکھ بھ اتکای روان دانستند و نھ بھ اصول عقلی خشکی کھ ودان تای ھندی فراھم آورده بود بسند

شناسی جامع خود آن دو شیوه ی سامی و آریایی را با ھم آمیختند و شالوده ی آیین عشق را نھادند.از یک 

سو مفھوم بودایی فنا(نیروانا) را پذیرفتند و نظامی فلسفی بر آن بنیاد برآوردند و از سوی دیگر از اسالم 

اعتبار قرآن توجیھ کردند.ھمچنان کھ زادبوم تصوف(ایران) بھره ور شدند و جھان بینی خود را بھ 

میانجی سرزمین اصیل آریاییان و کشور سامیان بود تصوف ھم از آمیختن معتقدات آریایی و سامی بھ 

وجود آمد.ولی در این مورد باید از دو نکتھ غافل نماند.نکتھ ی اول این است کھ جنبھ ی آریایی تصوف 

ھ دارد و نکتھ ی دوم این است کھ در آن آمیزه عناصر آریایی و سامی چنان بر جنبھ ی سامی آن غلب

تصوف از ھر دو استقالل یافتھ است.تصوف با نظری جامع و عمیق بھ شخصیت دگرگون شده اند کھ 

انسان می نگرد و با طبع انسانی سخت سازگار است.راز قدرت عظیم تصوف را باید در ھمین جست و 

آیین علی رغم فشارھای متشرعان و در بحبوحھ ی انقالبات سیاسی پایدار مانده از اینجاست کھ این 

است.تصوف در ھمان حال کھ سرکوبی نفس را اساس زندگی می شمارد فعالیت عقلی را از انسان دریغ 

  نمی دارد.

یچ برخی از محققان بنیاد تصوف را در زندگی و مخصوصا تعالیم پیغمبر جستھ اند.ولی در این باره ھ 

ھ علی یا گونھ مدرک تاریخی وجود ندارد.نمی توان پذیرفت کھ پیغمبر در آن زمینھ تعالیمی سری ب

فیان معتقدند کھ پیغمبر گذشتھ از دانشی کھ در کتاب او آمده است از علم خفی ابوبکر داده باشد.اما صو

ما پیغمبری از «...است: نینیز بھره ھا داشتھ و بھره ھا داده است.سند صوفیان در این باره آیھ ای قرآ

میان شما بر شما فرستاده ایم کھ آیات ما را بر شما فرومی خواند و شما را پاک می گرداند و بھ شما 

صوفیان می گویند کھ   3»کتاب و حکمت می آموزد و آن چھ پیش از این نمی دانستید بھ شما می آموزاند.

است.زیرا چنان کھ پیغمبر کرارا اعالم داشت  نیامده» کتاب«دانشی است کھ در » حکمت«مقصود از 

باشد » کتاب«در » حکمت«مفاد کتاب را پیغمبران پیش از او نیز تعلیم داده بودند و عالوه بر این اگر 

  زائد خواھد بود.» حکمت«ذکر کلمھ ی 
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ب بھ نظر من بھ آسانی می توان جرثومھ ی تصوف را در قرآن و نیز احادیث موثق جست.اما چون اعرا

سخت مجذوب زندگی عملی بودند تصوف در عربستان رشدی نکرد و ثمری نداد.در خاک بیگانھ بود کھ 

جرثومھ ی تصوف زمین ھای مساعد یافت و رویید و بھ صورت آیینی مستقل درآمد.قرآن مسلمین را 

داده ایم آنان کھ بھ غیب ایمان دارند و نماز می گزارند و چیزی از آنچھ بدیشان :«چنین تعریف کرد 

در روح » غیب«اما چیستی و کجایی غیب در خور تحقیق است.قرآن اعالم داشت کھ  4»انفاق می کنند.

و  5»در زمین برای یقین کنندگان آیاتی وجود دارد _و در شما نیز.پس چرا نمی بینید؟«انسانی است.و 

این کتاب مقدس رسانید کھ از این گذشتھ  6»ما نسبت بھ او [انسان] از رگ گردن نزدیک تریم«ھمچنین 

تشخص » نور اولی«ولی آیا  7»خدا روشنایی آسمان ھا و زمین است.«نور بخش است:» غیب«ذات 

اشاره کرد و در عین حال با چند کوتاه خبر داد  دارد یا ندارد؟ قرآن در موارد بسیار بھ تشخص نور اولی

  8»ھیچ چیز مانند او نیست.«کھ 

وب خود را از برخی آیات قرآن گرفتند و بھ اعتبار آن آیھ ھا تربیت مفسران صوفی وحدت وجود مطل

برای آن کھ از حد متعارف فراتر  9»از امر خداست«روحانی را شامل چھار مرحلھ دانستند.روح کھ 

رود و با منشاء نھایی ھمھ ی اشیاء یگانھ یا ھمانند شود باید از این چھار مرحلھ بگذرد و در ھر مرحلھ 

  پردازد:بھ کوششی ب

  بگرود.» غیب«آ.باید بھ 

باید درباره ی غیب تجسس کند و این تجسس با مشاھده ی نمودھای شگفتی آور طبیعت آغاز می .ب

آیا نمی نگرند شتر را کھ چھ سان پدید آمده است آسمان ھا را کھ چگونھ برافراشتھ شده اند کوه ھا «شود:

   10»را کھ چگونھ استوار گردیده اند.

را بشناسد و چنانکھ اشاره شد این شناخت وقتی دست می دھد کھ روح اعماق خود را » بغی«پ.باید 

  بکاود.

بھ درستی کھ خدا «ھمانندی یابد و این امر وابستھ ی دادگری و نیکوکاری دائم است: » غیب«ت.باید با 

ا را از بدی و فرمان می دھد کھ دادگری و نیکی کنید و بھ نزدیکان [آنچھ را سزاوارند] دھید و او شم

   11»زشتی برحذر می دارد.
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در دوره ھای اخیر برخی از فرقھ ھای صوفی مانند فرقھ ی نقش بندی برای وصول بھ کمال شیوه ھای  

) ھندوان بر آن kundaliniاین فرقھ ھا بھ آیین کوندالینی ( 12دیگر از ودان تای ھندیان بھ وام ستاندند.

و نورھای آن مراکز بھ رنگ ھای گوناگون رگ نور است بز زشدند کھ در پیکر انسان شش مرک

اند.صوفی باید بکوشد کھ از راه تفکر این مراکز را بھ جنبش اندازد تا در فرجام کار از تنوع رنگ ھا 

جنبش برھد و بھ نور بی رنگ اصیل کھ خود نامرئی است ولی ھمھ چیز را مرئی می گرداند برسد.

وصول بھ نور بی رنگ کھ از جنباندن ذرات بدن در جھتی معین و مداوم مراکز نور وصول بھ نور و 

تکرار آرام اسم ھای خدا و نیز کلمات رمزی دیگر تحقق می پذیرد سراسر پیکر صوفی را روشن می 

کند و با ادراک این روشنی حس غیریت از میانھ بر می خیزد.رواج این گونھ شیوه ھا در بین ایران 

شت کھ تصوف را سراسر زاده ی نفوذ ودان تا شمارد.اما روشن است کھ این "فون کره مر" را بر آن دا

  شیوه ھا اساسا غیراسالمی بودند و مورد اعتنای صوفیان طراز اول قرار نگرفتند.

  ای حکمت صوفیانھھ.نحلھ 2

  بپردازیم بھ جنبھ ھا یا نحلھ ھای فلسفی تصوف.

سھ نظر کھ در واقع مکمل یکدیگرند بھ حقیقت  بررسی دقیق آثار صوفیانھ معلوم می دارد کھ تصوف از

آگاه یافتند برخی دیگر آن را زیبایی -نھایی نگریستھ است:برخی از صوفیان حقیقت وجود را اراده ی خود

  شمردند و برخی دیگر بدان فکر یا معرفت یا نور نام دادند.

  نحلھ ی اصحاب اراده

بود و بزرگانی چون شقیق بلخی و ابراھیم ادھم و این نحلھ از لحاظ تاریخی بر نحلھ ھای دیگر مقدم 

رابعھ عدویھ پرورد.از دیدگاه نحلھ ی اصحاب اراده حقیقت نھایی ھمانا اراده است و جھان چیزی جز 

معتقد بود و از این رو بیش از فعالیت محدود آن اراده نیست.این نحلھ اساسا بھ خدایی برکنار از ھستی 

ت.اصحاب اراده معرفت را آرمان خود نمی شمردند بلکھ بھ تحریک نحلھ ھای دیگر رنگ سامی داش

زھد و خداجویی عمیقی کھ معلول حساسیت آنان نسبت بھ گناه بود سلوک می کردند.بھ فلسفھ پردازی 

رغبتی نمی نمودند و فقط می کوشیدند کھ عمال بھ آرمان خود واصل شوند.از این رو از لحاظ تحقیق 

  یستند.کنونی ما درخور توجھ ن

  نحلھ ی اصحاب جمال
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معروف کرخی در سده ی دوم ھجری تصوف را دریافت حقایق الھی دانست.از این تعریف چنین بر   

می آید کھ آیین معروف کرخی بر معرفت تاکید می ورزید چنان کھ آیین اصحاب اراده بر ایمان تکیھ 

ای دریافت حقیقت نھایی پی نھاد و سپس در سده ی پنجم ابوالقاسم عبدالکریم قشیری شیوه ای بر 13داشت.

سایر اصحاب نحلھ جمال از نظر نوافالطونیان درباره ی آفرینش سود جستند و بھ اعتبار آن آفرینش را 

شامل مراحلی چند انگاشتند.این نظر با آن کھ دیرزمانی در ذھن صوفیان ماند چون با اعتقاد آنان بھ 

  ک شد.وحدت وجود سازگار نبود رفتھ رفتھ مترو

بھ اقتضای » جمال سرمدی«نیست.» جمال سرمدی«در نظر اصحاب جمال حقیقت نھایی چیزی جز 

جمال «ذات خود در پی آن است کھ روی خود را در آیینھ ی جھان بنگرد.از این رو جھان نگار یا عکس 

ھ ای از استوبھ این ترتیب اصحاب نحلھ جمال از مفھوم نوافالطونی آفرینش کھ جھان را نشئ» سرمدی

کردند کھ تجلی زیبایی فیاضیت الھی می شمرد دور شدند و مانند میرسید شریف علی جرجانی اعتقاد 

را تحقق می » جمال سرمدی«علت خلقت است و عشق نخستین مخلوق است.و عشق است کھ 

 بخشد.صوفیان ایرانی بھ اقتضای اصل زردشتی خود این عشق جھان گیر را آتش مقدسی نامیدند کھ جز

  خدا ھمھ چیز را می سوزاند.جالل الدین بلخی گفتھ است:

  شاد باش ای عشق خوش سودای ما        ای طبیب جملھ علت ھای ما                 

  ای دوای نخوت و ناموس ما               ای تو افالطون و جالینوس ما!                 

وسیلھ ی بایزید بسطامی بھ میان آمد و سپس وجھ بر اثر این  جھان بینی سکر صوفیانھ کھ نخست بھ 

مشخص این نحلھ شد لزوم یافت.شاید بتوان ھندیان را در گسترش این مفھوم موثر دانست.در آن عصر 

ھمواره جمع کثیری از ھندوان بھ قصد زیارت معبد بودایی کھ در باکو برپا بود (و ھنوز ھم برپاست) بھ 

با ظھور حسین ابن منصور حالج  14خود را بھ ایرانیان می رساندند. ایران می آمدند و احتماال افکار

مفھوم وحدت وجود بیش از پیش در این نحلھ رخنھ کرد.حسین بھ آیین ودان تاگرایان ھند فریاد برداشت 

  .)aham brahma asmi» (اھم برھما اسمی«بھ زبان ودان تا»_من خدا ھستم«کھ 

از محدودیت ھای آغاز و ھایی یا زیبایی جاودانی نامتنھاھی است.از دیدگاه صوفیان این نحلھ حقیقت ن

در این ذات نامتناھی جوھر و عرض بھ راستی  15انجام و راست و چپ و باال و پایین مطلقا آزاد است.

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 

 

ھستی آیینھ ای است کھ وجود مطلق را باز می تاباند و بنا بر رای عزیز ابن محمد نسقی  16یگانھ اند.

  ونھ است:آیینھ بر دو گ

  )آیینھ ای کھ صرفا صورت ظاھر را منعکس می کند و چنین است طبیعت.1

)آیینھ ای کھ ذات حقیقی را منعکس می کند و چنین است انسان کھ منزلھ ی حد ذات مطلق است و بھ 2

   17خطا خود را موجودی مستقل می پندارد.

د تو از خدا مستقل است؟چنین پنداری نسقی در این باره ندا در داد:ای درویش!آیا می پنداری کھ وجو

نسقی در این زمینھ بھ ذکر تمثیلی زیبا پرداخت: ماھیانی چند در رودی بھ سر     18غفلتی است عظیم!

می بردند و با آنکھ در آب جنبش و زندگی می کردند آب یعنی اصل حیات خود را نمی شناختند.پس نزد 

  آب خواستند.ماھی فیلسوف منش بھ آن ھا چنین پاسخ گفت: ماھی خردمندتری شتافتند و از او نشانھ ھای

  ای در طلب گره گشایی مرده              با وصل بزاده وز جدایی مرده                  

   19وی بر سر گنج و از گدایی مرده!ای بر لب بحر و تشنھ در خاک شده                        

و غیریت سر بھ سر نمود است خواب است سایھ است.غیریت  بنابراین احساس جدایی از نادانی است

وابستھ ی نسبت است و نسبت بھ اثر خودشناسی ذات مطلق ضرورت یافتھ است.پیغمبر بزرگ این نحلھ 

روح «خوانده است بھ آیین نوافالطونیان مفھوم » رومی برتر«جالل الدین بلخی یا رومی کھ ھگل او را 

ناگون ھستی متجلی می شود پیش کشید و با بینش عصر ما آن را بازنمود را کھ در حوزه ھای گو» جھان

اثر  داستان آفرینشو بھ صورت یکی از قطعھ ھای زیبای مثنوی خود در آورد.مفھوم این قطعھ کھ در 

آمده و بھ عقیده ی کلود نظری واقع گرای است و از خالل انگارگرایی جالل الدین می  (clodd)کلود 

  مفھوم کنونی تکامل می ماند:درخشد سخت بھ 

  آمده اول بھ اقلیم جماد                  وز جمادی در نباتی اوفتاد                   

  سال ھا اندر نباتی عمر کرد           وز جمادی یاد ناورد از نبرد                   

  ل نباتی ھیچ یادوز نباتی چون بھ حیوانی فتاد         نامدش حا                   

  جز ھمین میلی کھ دارد سوی آن     خاصھ در وقت بھار و ضمیران                   
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  سر میل خود نداند در لبان... ھمچو میل کودکان با مادران                            

  باز از حیوان سوی انسانیش         می کشید آن خالقی کھ دانیش.                 

  ھمچنین اقلیم تا اقلیم رفت             تا شد اکنون عاقل و دانا و رفت.                

  عقل ھای اولینش یاد نیست           ھم از این عقلش تحول کردنی است.                

ا ھم مفھوم حلول راه دارد و ھم مفھوم استعالء .خدمقایسھ ی آراء این نحلھ با مبانی فلسفھ نوافالطونی 

چون علت ھمھ ی چیزھاست در ھمھ جا ھست؛ و چون غیر از ھمھ چیزھاست در ھیچ جایی نیست.اگر 

» در عین حال در ھیچ جایی نیست«و بر سخن خود نیفزاییم کھ » خدا در ھمھ جا ھست«تنھا بگوییم کھ 

لم مادی  بھ راستی خدای اصحاب جمال ھمھ چیز است.حکیم نوافالطونی عوا 20خدا ھمھ چیز خواھد بود.

را از نوعی دوام یا ثبات برخوردار می دانست.اما اصحاب جمال آزمایش ھای حسی را از نوعی رویا 

می شمردند و می گفتند کھ زندگی کران مند حسی بھ منزلھ ی خواب است و مرگ مبشر بیداری 

ن کھ ویتاکر است.فرق عمده ی این دو آیین از نظریاتی کھ درباره ی خلود آوردند معلوم می شود.چنا

متذکر شده است خلود بی تعیین اساسا مفھومی شرقی است و حکیمان اسالمی با ابتکار نظریھ ی بقای 

  21 ان و نوافالطونیان ممتاز گردیدند.روح بی تشخص انسانی از ارسطویی

ی آنان بر سھ اصل از آنچھ درباره ی جمال گرایان گفتھ شد می توان چنین نتیجھ گرفت کھ اندیشھ  

  ستوار است:ا

  )حقیقت نھایی با وسایل برتر از حس شناختی است.1

  )حقیقت نھایی مشخص نیست.2

  )حقیقت نھایی یگانھ است.3

  برخی از متفکران در برابر این اصل واکنشی کردند و نظرھایی دیگر آوردند:

زمره  نند.از ای)واکنش الادریان:گروھی از اندیشمندان در برابر اصل اول ناشناختی بودن حقیقت گرایید1

  بود عمر خیام کھ در قرن ششم ھجری بھ حکم یاس فلسفی خود فریاد برداشت :

  بھ شب مدام  در محرابند وان ھا کھ         آن ھا کھ کشنده ی شراب نابند                     
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  بر خشک یکی نیست ھمھ درآب اند       بیدار یکی نیست ھمھ در خواب اند!                

)واکنش متدینان:گروھی از یکتاپرستان در مقابل اصل دوم حقیقت نھایی را متعین دانستند.تقی الدین 2

  ابوعباس احمد تیمیھ و پیروان او در قرن ھفتم ھجری بھ این گروه تعلق داشتند.

)واکنش چندگرایان:جمعی از اندیشمندان اصل سوم یعنی یگانگی حقیقت را مورد تردید قرار دادند 3

   22اینده ی این جنبش واحد محمود بود..نم

از لحاظ فلسفی واکنش از دو واکنش دیگر مھم تر است و در جامعھ ھای دیگر ھم نظایری دارد.بر  

روی ھم تاریخ فکر انسان شامل قوانینی است کھ در مورد اقوام گوناگون صدق می کنند.ھمچنان کھ نظام 

نگیختند و ھمھ خدایی اسپینوزا مونادگرایی الیب نیتز را ھای یک گرای آلمانی چندگرایی ھربارت را برا

یکتاپرستی اسالمی ھم بھ چندگرایی واحد محمود کشانیده شد.واحد محمود در سده ی ھفتم  پدید آورد

ھجری یعنی قرن ھا پیش از الیب نیتز یگانگی ھستی را نفی کرد و مانند الیب نیتز باور داشت کھ جھان 

خوانده می شوند از ازل » افراد«ھا یا اجزاء الیتجزی بسیط.این واحدھا کھ مجموعھ ای است از واحد

بوده اند و از حیات بھره ورند.تکامل ماده ی عنصری قانون عمومی جھان است.از این رو واحدھای 

بسیط جھان بھ فراخور موادی کھ بھ خود می کشند دگرگونی می پذیرند و وجوه ھستی را ھمواره عالی 

ند.واحد محمود درباره ی گیھان آفرینی نیز نظری آورد و گفت کھ تکامل جھان دوره ای تر می گردان

دارد و آن ھشت ھزار سال است.چون ھشت دوره ی ھشت ھزار سالھ از عمر جھان گذرد جھان انحالل 

ار می یابد و واحدھای آن از یکدیگر می گسلند.اما مجددا واحدھا با یکدیگر می آمیزند و جھان نویی پدید

می سازند.واحد محمود مذھبی ترتیب داد و پیروانی یافت.ولی پیروان او بھ شدت مورد آزار قرار گرفتند 

شاعر شیرازی بھ این مذھب معتقد  گفتھ اند کھ حافظو سرانجام بھ وسیلھ ی شاه عباس صفوی نابود شدند.

  بوده است.

  نحلھ ی اصحاب نور یا فکر

بود کھ ذات حقیقت نور یا فکر است و باید با اشراق یا تفکر بدان سومین جنبھ یا نحلھ ی تصوف بر آن 

راه برد.اصحاب نور برخالف اصحاب جمال آیین نوافالطونی را از دست ننھادند بلکھ با دگرگون کردن 

آن راه چند نظام صوفیانھ را گشودند.از لحاظ فلسفی دو نظام بزرگ در آغوش این نحلھ پرورش 

ام ایرانی بود و دیگری سخت از مسیحیت مایھ گرفتھ بود.با این ھمھ ھر دو نظام یافت.یکی از این دو نظ
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اعتقاد داشتند کھ برای تبیین تکثر طبیعی باید در ذات حقیقت نھایی اصلی اختالف انگیز جست.این دو را 

  بھ ترتیب تاریخی بررسی می کنیم.

لی یونانیان روح انتقاد در عرصھ ی نحلھ ی اصحاب نور:بر اثر پیوند الھیات اسالمی با روش ھای جد

تفکر اسالمی ظاھر شد.نخستین جلوه ی این روح انتقاد را در افکار ابوالحست اشعری و کامل ترین 

اعتزالی ھم مردان نکتھ سنجی نمودار آن را در آثار ابوحامد محمد غزالی می یابیم.در میان خردگرایان 

وی از فلسفھ ی یونانی با دیدی انتقادی بدان چون ابواسحاق نظام سربرآوردند و بھ جای پیر

نگریستند.مدافعان دین و از آن جملھ غزالی و فخرالدین رازی و ابوالبرکات بغدادی و ابوالحسن علی 

آمدی تمام ارکان فلسفھ ی یونانی را مورد حملھ قرار دادند و ابوسعید حسن سیرافی و قاضی عبدالجبار و 

ابوالقاسم کعبی بلخی  و مخصوصا تقی الدین ابوالعباس احمد تیمیھ بر اثر ابوالمعالی عبدالملک جوینی و 

انگیزه ھای دینی در بازنمودن ضعف منطق یونانی کوشیدند.جمعی از دانشوران صوفی نیز بھ صف 

رشف النصائح منتقدان فلسفھ ی یونانی پیوستند چنان چھ ابوحفص عمر سھروردی در کتابی بھ نام 
در صدد اثبات نارسایی عقل محض برآمد.ھمچنین بر اثر واکنش  فضائح الیونانیھاالیمانیھ و کشف ال

اشاعره در برابر معتزلھ نھ تنھا مفاھیم فلسفی بدیعی بھ میان آمدند بلکھ زنجیرھای فرسوده ی خردگرایی 

) گفتھ است کھ فلسفھ ی اسالمی پس از فارابی و ابن سینا رو بھ erdmannسراسر گسیختند.اردمان(

ولی اردمان نسبت بھ این نکتھ غفلت  23حطاط رفتھ و از این رو موجد شک گرایی و عرفان شده است.ان

ورزیده است کھ مسلمین با نقد فلسفی خود از یک سو فلسفھ ی یونانی را رد و انگار گرایی اشعری را 

ظھور نظامی کامال  ابداع کردند و از سوی دیگر بھ بازسازی فلسفھ ی ایران پرداختند.فلسفھ ی یونانی با

ایرانی بھ ناتوانی گرایید و در مقابل فشار اشعریان و سایر جزم اندیشان اسالمی فرو افتاد.بھ برکت 

ھجری) پدید آمد و آھنگ ساختن فلسفھ ای  587رھایی فکر مسلمین شھاب الدین سھروردی (متوفی در 

ھ اقتضای فکر اصیل ایرانی خود علی نو کرد.شھاب الدین یک سره از مفاھیم دیرینھ چشم نپوشید.ولی ب

رغم تھدیدات منتفذان تنگ نظر بھ استقالل اندیشید.در فلسفھ ی او سنن فکری ایران باستان کھ اندکی در 

آثار محمد زکریای رازی و ابوحامد غزالی و اسماعیلیان جلوه گر شده بود با افکار حکیمان و الھیات 

  اسالمی ھمساز گردید.

شھرت یافت نزد مجدالدین جیلی استاد فخرالدین » شیخ اشراق مقتول«ی کھ بعدا بھ شھاب الدن سھرورد

ملک رازی درس خواند و ھنوز در بحبوحھ ی شباب بود کھ سرآمد ھمھ ی حکیمان عالم اسالم شد.

الظاھر پسر سلطان صالح الدین ایوبی کھ با ستایشی عظیم بدو می نگریست او را نزد خود بھ حلب 
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جوان در حلب عقاید مستقل خود را بازنمود.جزم اندیشان خون آشام کھ در ھمھ ی اقالیم و  خواند.فیلسوف

اعصار برای پوشانیدن ناتوانی فکری خود بھ زور توسل جستھ اند بر او ھم رشگ بردند و بھ سلطان 

ان صالح الدین نوشتند کھ تعالیم سھروردی اسالم را بھ خطر می اندازد و سرکوبی آن الزم است.سلط

خواست آنان برآورد.و فیلسوف جوان ایرانی در سال سی و ششم عمر با آرامش بھ مرگ تن داد_مرگی 

کھ او را در زمره ی شھیدان حقیقت در آورد و بدو نامی جاوید بخشید.امروز آن مردم کشان و بسا مردم 

نده است و انبوه حقیقت کشان دیگر مرده و پوسیده اند ولی فلسفھ ای کھ بھ بھای جانی تمام شد ھمچنان ز

  جویان را بھ سوی خود می کشد.

سھروردی شخصیتی ممتاز داشت.از استقالل فکری و قدرت تعمیم و نظام فکری برخوردار و از این ھا 

باالتر نسبت بھ سنن ایرانی وفادار بود.بر مورد قضایای مھم گوناگون با فلسفھ ی افالطون درافتاد و 

مھ ی نظام فلسفی خود شمرد و آزادانھ انتقاد کرد.ھیچ موضوعی از انتقاد فلسفھ ی ارسطو را صرفا مقد

او برکنار نماند.حتی منطق ارسطویی را مورد بررسی دقیق قرار داد و برخی از اصول آن را ابطال 

کرد.مثال اعالم داشت کھ در منطق ارسطو تعریف از جنس و فصل فراھم می آید حال آن ه فصل یعنی 

کھ البتھ نمی توان آن را بر شی ء دیگری حمل کرد شی ء مورد ء مورد تعریف  خصوصیت ممیز شی

حیوان شیھھ «تعریف را بھ ما نمی شناساند.کسی کھ اسب را نشناختھ باشد با تعریف منطقی اسب یعنی 

را در می یابد زیرا قبال بھ » حیوان«بھ شناسایی آن نایل نخواھد شد.چنین کسی قاعدتا مفھوم » کشنده

شیھھ «ودات بسیاری کھ صفت حیوانیت بھ آن ھا تعلق می گیرد برخورد کرده است.ولی مفھوم موج

را در نمی یابد زیرا در ھیچ موردی جز در مورد شی ء مورد تعریف بھ چیزی کھ دارای صفت » کش

باشد برخورد نکرده است.بنابراین تعریف ارسطویی از لحاظ علمی امری کامال بیھوده » شیھھ کش«

می ماند   )bosanquetسھروردی درباره ی تعریف منطقی نظری کھ سخت بھ نظر بوزان کت (است.

و سھروردی معتقد است کھ در تعریف درست » جمع کردن کیفیات می داند«آورد.بوزان کت تعریف را 

باید ھمھ ی اوصاف ذاتی شی ء را برشمرد و مراد از اوصاف ذاتی شی ء آن ھایی ھستند کھ گرچھ 

ت منفردا در اشیاء گوناگون موجود باشند مجموعا در ھیچ چیزی جز شی ء مورد تعریف یافت ممکن اس

  نمی شوند.

برای آن کھ از خدمات سھروردی بھ فلسفھ ایران آگاه شویم باید فلسفھ ی اوالی او را پیش نھیم.بھ نظر 

ارسطویی و علم و منطق و شیخ اشراق کسی کھ می خواھد بھ فلسفھ ی متعالی او راه برد باید با فلسفھ ی 

ریاضیات و تصوف بھ خوبی آشنا باشد و ذھن خود را از آلودگی تعصب و گناه بپاالید و با این شیوه 
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رفتھ رفتھ بر ذوق یا حسی درونی کھ یافتھ ھای نظری عقل را می سنجد و تصییح می کند دست 

کی مرموز کھ بھ کنھ امور پی می یازد.عقل بی یاور و درخور اعتماد نیست.پس باید از ذوق یعنی ادرا

برد و روح بی آرام را شناخت و آرامش می بخشد و شک را از نیرو می اندازد یاری گیرد.سھروردی 

جنبھ ھای گوناگون آزمایش ھای ذوقی را شرح داده است.ولی ما در این بررسی فقط بھ جنبھ ای از این 

ذیرد می پردازیم و از این رو بھ شاخھ ھای سھ گانھ آزمایش ھا کھ بھ وسیلھ ی فکر استداللی انتظام می پ

  حکمت اشراق یعنی بودشناسی ,جھان شناسی و روان شناسی بسنده می کنیم.

است و اقتضای آن روشنی بخش درنگ ناپذیر است.بھ نظر » نور قاھر«آ)بودشناسی:اصل نھایی وجود 

ت ھیچ چیز مرئی تر از نور سھروردی شرحی نوشتھ اس حکمت اشراقمحمدشریف ھروی کھ بر کتاب 

تجلی ذات نور است زیرا اگر تجلی عرض باشد و بر  24نیست و قابلیت رویت بھ تعریف نیازی ندارد.

نور اضافھ شده باشد الزم می آید کھ نور فی النفسھ قابل رویت نباشد و خود بھ وسیلھ ی چیزی دیگر کھ 

و چیزی جز جاب می کند کھ نور قابل رویت نباشد فی النفسھ قابل رویت است قابل رویت گردد.این نیز ای

آن قابل رویت باشد و چنین نتیجھ ای البتھ ناموجھ است.در این صورت علت وجودی نور خود 

یا غسق چیزی نیست کھ از » النور«اوست.ھرچھ جز اوست بھ ناگزیر مقید و محدث و ممکن است.

ر و ظلمت را دو حقیقت متمایز و مخلوق دو عامل مبدایی مستقل برخاستھ باشد و پیروان آیین مغی کھ نو

جز یک افاضت نمی کند » یک«خالق مستقل گرفتند بر خطا بودند.موبدان زردشتی بھ عنوان آن کھ 

روشنایی و تاریکی را بھ دو مبداء مستقل نسبت دادند.ولی حکیمان ایران باستان با دوگرایی آنان موافقتی 

مت تقابل تضاد نیست تقابل وجود و الوجود است.ایجاب نور مستلزم سلب نداشتند.در واقع تقابل نور و ظل

نور است بھ این معنی کھ نور برای آن کھ خود را تحقق ببخشد باید ظلمتی یابد و آن را روشن 

گرداند.نور آغازین مبداء ھرگونھ حرکت است و مراد از حرکت صرفا تغییر مکانی نیست.نور ذاتا 

ین عشق او را بر می انگیزد کھ با پرتوپاشی خود ھمھ چیزھا را شور و زندگی عاشق پرتوپاشی است و ا

بخشد.نور انواع بی شمار دارد.نورھای رخشان تر خود موجد نورھای دیگر می شوند.ولی سرانجام 

درجھ ی درخشندگی نور چندان پایین می آید کھ دیگر بھ ظھور نور جدید نمی انجامد.اگر بھ زبان الھیات 

انواع موجودات را از زندگی و نیرو یم این نورھا فرشتگانی ھستند کھ بھ بھانھ ی نور قاھر سخن گوی

برخوردار می سازند.مشائیان کھ شماره ی عقول اصیل و نیز شماره ی مقوالت فکر را ده دانستند بھ 

ی جزیی خطا رفتند.نور قاھر را امکاناتی بی نھایت است و جھان با ھمھ ی تنواعات خود تنھا جلوه ا

است از ذات الیتناھی.از این رو مقوالت معدود ارسطو اعتبار مطلق ندارند.انسان را توان آن نیست کھ با 
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اندیشھ ی محدود خود بر ھمھی مقوالت احاطھ یابد.زیرا نور قاھر مطابق مقوالتی بی شمار بر آنچھ نور 

  :نیست نورپاشی می کند.بر روی ھم می توان دو گونھ نور عمده شناخت

)نور مجرد:این نور کھ شامل عقل کلی و عقل جزیی است ھیئتی بھ خود نمی گیرد و ھرگز بھ چیزی 1

_نور پاره آگاه و نور آگاه  و نور خودآگاه کھ از حیث تابندگی  جز خود تعلق نمی پذیرد.ھمھ ی انواع نور

ی آن ھا بھ نور مجرد با یکدیگر فرق دارند _ از نور مجرد زاده می شوند و در نزدیکی یا دوری نسب

است کھ درجھ ی تابندگی آن ھا را تعیین می کند.نفس یا عقل جزیی روگرفت تار یا انعکاس ضعیف نور 

قاھر است.نور مجرد خود را بھ خود می شناساند و بھ جز خود بھ چیزی کھ آن را بشناساند نیازمند 

  نور یعنی ظلمت چنین کیفیتی ندارد.بنابراین ذات نور مجرد آگاھی یا خودشناسی است اما نفی نیست.

)نور عارضی:این نور می تواند بھ چیزی جز خود تعالق یابد و بدان ھیئت بخشد.نور ستارگان و نیز 2

قابل رویت بودن سایر اجسام ز این گونھ اند.نور عارضی یا بھتر بگوییم نور محسوس انعکاس بسیار 

خود دارد از شدت جوھری نور مجرد محروم  ضعیفی از نور قاھر است و سبب بعدی کھ با مبداء

است.چنان کھ گفتھ شد ھر نوری بھ نوبھ ی خود نور ضعیف تری می تاباند و این جریان چندان ادامھ می 

یابد کھ نور از استقالل عاری و برای بقای خود بھ غیر محتاج می شود.چنین نوری نور عارضی 

ضی رابطھ ی علت و معلول است.اما معلول کامال است.در این صورت رابطھ ی نور مجرد و نور عار

از علت متمایز نیست بلکھ ھمان علت است کھ تحول کرده یا بھ صورتی ضعیف تر درآمده است.گذشتھ 

از نور مجرد ھیچ چیز حتی ذات جسم منیر نیز نمی تواند علت نور عارضی باشد.زیرا نور عارضی 

جدا می شود بی این کھ جدایی آن تغییری در اجسام بھ محدث و قابل سلب است و از این رو از اجسام 

وجود آورد.اگر ذات جسم منیر علت نور عارضی باشد جدایی نور از جسم منیر امکان پذیر نخواھد بود 

  25زیرا وجود علت غیرفعال تصورکردنی نیست.

ولی در سھروردی وجود ظلمت را کھ از نفی نور پدید می آید و خود موضوع نور است ضرور شمرد.

عین حال در انکار ھیوالی اوالی ارسطویی با اشعریان موافقت کرد.ھمچنین بھ شیوه ی اشاعره ھمھ ی 

با استناد فعالیت بھ شناخت مقوالت فکر مگر جوھر و کیف را اضافی انگاشت.با این ھمھ شیخ اشراق 

موضوع شناخت  انسانی در صدد تصییح نظریھ ی شناخت اشعریان برآمد و گفت کھ رابطھ ی ما با

رابطھ ای منفعل نیست.نفس انفرادی بدان سبب کھ خود نور است در جریان فعل شناخت نسبت بھ 

موضوع شناخت نوربخشی می کند.در دیده ی سھروردی جھان جریان یگانھ فعالی است کھ فعل آن 
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قاھر بنا بھ دالیلی  نوربخشی یا اشراق است.اما ورھایی کھ ما دریافتھ ایم فقط جزیی از نور قاھرند و نور

کھ بر ما معلوم نیستند تجلیات گوناگون دیگر نیز می یابند.از این رو با آن کھ عقل ما موافق مقوالتی 

معدود فعالیت می کند باید مقوالت ھستی را از شمار بیرون دانست.بھ این ترتیب باید پذیرفت کھ 

  )معاصر نزدیک می شود.humanismرایی (سھروردی با تاکید بر نسبیت دانش انسانی بھ نظام انسان گ

ب)جھان شناسی:شھاب الدین سھروردی النور یا غسق را کمیت مطلق یا ماده ی مطلق نامید.کمیت یا 

ماده ی مطلق بر خالف رای خطای مشائیان اصلی مستقل نیست بلکھ وجھی است از ایحاب نور ما از آن 

ی تجربھ شاھد تبدل عناصر ابتدایی بھ یکدیگر  جا بھ وجود ماده ی مطلق حکم می کنیم کھ در عرصھ

ھستیم.ماده ی مطلق کھ از لحاظ صفا یا خلوص درجات متفاوت دارد حوزه ھای گوناگون ھستی مادی را 

  بھ  وجود می آورد.بر روی ھم ماده ی مطلق ھمھ ی چیزھا از دو بھره فراھم آمده است:

نام » ماھیات«ری کدر است کھ در نظام اشعری )آنچھ وراء مکان است و آن اجزاء الیتجزی یا جوھ1

  گرفت.

  آنچھ لزوما در مکان است و آن ھیئت ھای ظلمت است چون وزن و بو و طعم.)2

از پیوند این دو ماده ی مطلق دستخوش انفراد می شود.ھر جسم مادی آمیزه ای از ھیئت ھای ظلمت و 

است.ولی آیا علت ھیئت ھای گوناگون جوھر کدر است و بھ وسیلھ ی نور مجرد منور یا مرئی شده 

ظلمت چیست؟ھیئت ھای ظلمت مانند ھیئت ھای نور معلول نور مجردند کھ با پرتوپاشی ھای پیاپی خود 

موجب تکثر حوزه ھای وجود می شود.ھیئت ھا کھ وجھ تمایز اجسام از یکدیگرند در ذات ماده ی مطلق 

مطلق است ھیئت ھا را در بر می گرفت الزم می آمد استقرار ندارند.اگر ماده ی مطلق کھ ھمان کیفیت 

یکی باشند.این ھم با تجارب زندگی ما تطبیق نمی کند.پس کھ ھمھ ی اجسام از لحاظ ھیئت ھای ظلمت 

بی گمان علت ھیئت ھای ظلمت ماده ی مطلق نیست.ھیئت ھای متفاوت از فعالیت ھای متفاوت نور 

ھیئت ھای نور است بلکھ علت ھیئت ھای ظلمت ھم  مجرد بر می خیزند.نور مجرد نھ تنھا علت

ھست.ماھیت یا جوھر فرد کدر نیز کھ سومین رکن جسم مادی است یکی از جنبھ ھای واجب ایجاب نور 

  است.

از آنچھ گذشت نتیجھ می گیریم کھ جسم کال وابستھ ی نور قاھر است و جھان سربھ سر چنین است.جھان 

ت.دوایری کھ بھ مبدا نور نزدیک ترند بیش از آن ھا کھ دورترند از مشتمل بر دوایر وجودی متوالی اس
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نور بھره می برند.ورھای متوسط بی شمار بدین دوایر وجودی و ھمھ ی متعلقات آن پرتو می 

رھای متوسط گاھی بھ یاری نور آگاه و گاھی بی یاوری آن بھ انواع وجود قوام می وافشانند.ن

برکت نور آگاه و جمادان و عناصر ساده بدون آن تحقق می پذیرند.در  بخشند.انسان و حیوان و نبات بھ

این صورت آن آیینھ تمام نمای تکثرات کھ ما جھانش می خوانیم سایھ ای است از پرتوھای مستقیم و 

غیرمستقیم نور قاھر.ھر چیزی نصیبی از نور دارد ولی بھ امید آن کھ از نور سرشار شود عاشقانھ بھ 

  یل نور تکاپو می کند.بھ راستی عالم چیزی جز نمایش جاودانی عشق نیست.سوی چشمھ ی اص

  موجودات عالم در چند حوزه یا سطح وجودی قرار دارند:

  حوزه ی نور قاھر:

  حوزه ی عقول یا اصل افالک.)1

  )حوزه ی نفوس.2

  )حوزه ی ھیئت ھا:3

  آ)حوزه ی ھیئت ھای مثالی:حوزه ی افالک.                        

  ب)حوزه ی ھیئت ھای مادی:حوزه ی عناصر:                       

  عناصر بسیط:عالم جمادی و عل نباتی و عالم حیوانی.                                       

  عناصر مرکب:عالم جمادی و عالم نباتی و عالم حیوانی.                                      

  د گفت کھ در جھان ھرچھ النور باشد در دو بخش می گنجد:در تفصیل این مجمل بای

  )موجودات قدیم چون عقول و ارواح افالک و افالک و عناصر بسیط و زمان و حرکت.1

  )موجودات محدث چون موجودات مرکب از عناصر.2

الک ارواح افالک بر اثر شوقی کھ بھ دریافت انوار مبداء خود دارند ھمواره در حرکت اند.پس حرکت اف

کھ بھ ظھور ادوار پیاپی جھان منجر می شود امری قدیم است.ماده ی افالک بر خالف مواد پرغش 

منحصر بھ فرد ظلمت از فعل و انفعال ھای شیمیایی آزاد است.ھر فلکی ماده ای خاص دارد و در جھتی 
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نوری خاص  خود سیر می کند.تفاوت مسیر افالک بدین سبب است کھ ھر یک از آن ھا جویای معشوق یا

  است.

حرکت وجھی از زمان است سلسلھ ای است از زمان عناصر زمان کھ صورتی خارجی یافتھ اند.گذشتھ 

زمان بی آغاز  26و حال و آینده در ذات زمان وجود ندارند و صرفا بنابر مصالح انسانی بھ میان آمده اند.

بنابراین باید زمان و حرکت را است و آغازی کھ برای آن فرض می کنیم خود نقطھ ای از زمان است.

  قدیم شمرد.

عناصر آغازین ھستی سھ تا بیش نیستند:آب و خاک و باد.آتش عنصر مستقلی بھ شمار نمی آید زیرا 

ھمانا باد فروزان است.عناصر بسیط بر اثر نفوذ عوامل فلکی با یکدیگر می آمیزند و ھیئت ھای 

ند.از تحول عناصر آغازین جریان کون و فساد فرا جدید_سیالت و دخانیت و صلبیت_ را پدید می آور

روان می شود.بھ برکت کون و فساد است کھ ھیئت ھای ھستی می آید و در سراسر حوزه ی النور 

ھمھ ی نمودھای طبیعت مانند باران و ابر و  ھمواره واالتر و بھ نیروھای نوبخش نزدیک تر می گرداند.

یند و با فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم نور قاھر تبیین می تندر و شھاب از حرکت ذاتی ھستی می زا

نیستند.بھ طور پذیرند.نور قاھر در اشیاء تاثیر یکسانی نمی گذارند زیر اشیاء از لحاظ نورپذیری برابر 

خالصھ باید گفت کھ جھان ھمانا شوق یا عشق است نسبت بھ نور_شوق یا عشقی کھ تجسم خارجی یافتھ 

  است.

است؟جھان از این جھت کھ تجلی نور قاھر است مقید و وابستھ است و قدیم نیست اما بدان  آیا جھان قدیم

سبب کھ ھمانا پرتوھای مبداء نور است قدیم است.برخی از نورھا مستقیما از نور قاھر سرچشمھ       

رو بر  می گیرند و ضرورتا قدیم اند ولی بعضی نورھا از آمیخت نورھای دیگر پدید می آیند و از این

خالف نورھای اصیل مستقیما با ذات نور قاھر پیوستگی ندارند و بدین اعتبار قدیم نیستند.مثال ھنگامی کھ 

جسمی روشن در برابر جسمی تاریک قرار می گیرد روشنی جسم روشن باعث پدیداری رنگ جسم 

ورھا یا اشیاء تاریک می شود و بنابراین رنگ در مقابل نور امری است محدث.با این وصف ھمھ ی ن

در ھمان حال کھ تجلی نور قاھرند و محدث چون بھ نحوی از انحاء از ذات قدیم نور بر می خیزند قدیم 

اند.کسانی ھستند کھ بھ اعتبار محدث بودن اشیاء پیرامون خود کل جھان را محدث می دانند.رای اینان در 

ن قیاس کرد کھ مثال چون یکایک صورتی درست است کھ استقراء تام ممکن باشد و در نتیجھ بتوا

جبشیان سیاه اند پس ھمھ ی حبشیان سیاه اند یا چون یکایک حرکات آغاز زمانی دارند پس ھمھ ی 
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است.از آنجا کھ گرد آوردن ھمھ ی حرکات این گونھ اند.چنین استداللی متضمن مصادره بھ مطلوب 

ین قیاس ناموجھ است و صدور حکم ممتنع حبشیان گذشتھ و حال و آینده در آن واحد میسر نیست کبرای ا

است.بنابراین از شمارش افراد حبشی موجود یا بررسی حرکاتی کھ در حیطھ ی تجارب ما می گنجند 

آغاز زمانی » ھمھ ی حرکات«سیاه اند و » ھمھ ی حبشیان«ھرگز نمی توان بھ این نتیجھ رسید کھ 

  دارند.

مدارج دانی وجودنحرکت و نور با ھم مالزمھ  پ)روان شناسی:در مورد موجوداتی کھ از آن ھا

ندارند.مثال یک قطعھ سنگ با آن کھ دارای نور و قابل رویت است از جنبش خودانگیختھ بی بھره 

است.اما ھرچھ از نردبان وجود باالتر رویم موجودات عالی یا جانداران را می بینیم کھ حرکت و نور را 

  جام بھ انسان می رسیم کھ واالترین کانون نور مجرد است.در ذات خود ھماھنگ گردانیده اند.سران

نی نام گرفتھ است پیش از آن کھ ااکنون این پرسش پیش می آید کھ آیا نور مجرد متفردی کھ نفس انس

مالزمھ ی جسمانی او پدیدار گردد موجود است یا نھ.بنیادگذار فلسفھ ی اشراقی در این زمینھ بھ راه 

مھ کرد کھ نورھای مجرد متفرد قبال وجود نداشتھ اند.نمی توان مقوالت مادی ابوعلی سینا رفت و اقا

را در مورد نور مجرد بھ کار برد.زیرا نور مجرد در ذات خود نھ یک است و نھ » بسیار«و » یک«

نورپذیری مالزم ھای مادی در ھیئت ھی بسیار متجلی می شود.میان جسم و نور بسیار و فقط بھ فراخور 

فس رابطھ ای ھست.اما این رابطھ رابطھ ی علی نیست؛عشق است کھ این دو را بھ ھم       مجرد یا ن

می پیوندد.جسم مشتاق نور است ولی بھ اقتضای ذات خود توان آن را ندارد کھ مستقیما بھ مبداء نور 

مستقیما از اتصال یابد.پس بھ ناگزیر برای نوریابی بھ نفس می پیوندد.اما نفس ھم نی تواند نوری را کھ 

مبداء گرفتھ است بھ جسم جامد مظلم ببخشد.زیرا جسم از لحاظ اعراض خود قطب متضاد نفس 

برای ارتباط این دو وجودی میانجی کھ بتواند نور و ظلمت را جمع کند ضرورت دارد.این میانجی است.

ستقر است نفس حیوانی است و آن بخاری است گرم و لطیف و شفاف کھ اساسا در حفره ی چپ قلب م

ولی در ھمھ ی اندام ھای بدن گردش می کند.نفس حیوانی پیوندی ضعیف با نور دارد و بدین علت است 

کھ حیوانات زمینی در شب ھای تاریک بھ سوی آتش فروزان می شتابند و جانوران دریایی برای 

  برخورداری از منظره ی زیبای ماه بھ سطح آب می آیند.

ن و وجود و کسب نور بیشتر است.اگر این عروج ادامھ یابد انسان سرانجام آرمان انسان عروج از نردبا

از دنیای ھیئت ھا یک سره  رھا خواھد شد.اما این آرمان از چھ راه تحقق می پذیرد؟از راه شناخت و 
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کنش.انسان می تواند با دگرگون کردن فھم و اراده ی خود با تعمق و عمل شامخ ترین آرمان انسانی را 

خشد.بنابراین باید طالب کمال را چنین ندا در داد:نظر خود را نسبت بھ جھان دگرگون کن و بھ تحقق ب

  اقتضای این دگرگونی سلوک کن!

  رواست کھ عوامل دوگانھ ی کمال یابی را مورد تدقیق قرار دھیم.

ی کنند شناخت:نور مجرد چون بھ جانداری عالی پیوندد  از نیروھای نور و ظلمت قوایی چند ظھور م)1

و تکامل موجود را میسر می گردانند.نیروھای نور موجد پنج حس خارجی و پنج حس داخلی یعنی حس 

مشترک و واھمھ و مصوره و ذاکره و متصوره می شوند و نیروھای ظلمت قوایی چون تغذیھ و رشد را 

وگرنھ ھر قوه ای پدید می آورند.اما باید دانست کھ تفکیک قوا از یکدیگر صرفا برای سھولت کار است 

در اندرون مغز نیرویی یگانھ وجود دارد.ولی این نیرو بھ مناسبات  27می تواند منشاء ھمھ ی افعال باشد.

گوناگون نام ھای گوناگون بھ خود گرفتھ است.ذھن امری واحد است و فقط برای سھولت تفھیم و تفھم 

درونی مغز از نور مجردی کھ کنھ ذات متکثر بھ شمار آمده است.با این ھمھ در نظر سھروردی نیروی 

انسان است جداست.سھروردی ظاھرا بھ این ترتیب بین نفس فعال و نفس کھ اساسا غیرفعال است فرق 

  گذاشت و در عین حال متذکر شد کھ ھمھ ی قوای ذھن بھ طرزی مرموز با نفس پیوند دارند.

ی ترین نظر او مربوط بھ موضوع سھروردی در روان شناسی ادراک نظرھایی ابتکاری آورد.ابتکار

ار ھیچ شعاعی از چشم بر نمی خیزد.زیرا اگر شعاعی از .مطابق این نظر بھ ھنگام ابص28ابصار است 

چشم ناظر برخیزد و بھ سوی شیء منظور رود چنین شعاعی یا جوھر خواھد بود یا عرض.این شعاع 

ر دیگر(جسم مرئی) انتقال یابد؛و اگر اگر عرض باشد قادر نخواھد بود کھ از یک جوھر(چشم) بھ جوھ

جوھر باشد حرکت آن یا بھ حکم شعور است یا بھ حکم ذات آن.اگر حرکت شعاع چشم بھ حکم شعور 

باشد در آن صورت شعاع بھ منزلھ ی جانوری خواھد بود کھ موجودات دیگر را ادراک می کند و از این 

باشد؛بلکھ فعل شعاع چشم باشد.اما اگر حرکت شعاع امر الزم خواھد آمد کھ ادراک انسانی فعال انسان ن

چشم از عوارض ذات خود آن باشد معلوم نیست کھ چرا فقط در یک جھت حرکت می کند و از جنبش 

ھرسویی محروم است.بنابراین باید پذیرفت کھ ھیچ شعاعی از چشم ناظر بر نمی خیزد.رای مشائیان کھ 

ی اشیاء بر چشم دانستھ اند نادرست است و برای دریافت ابصار را نتیجھ ی انطباع صور یا نگارھا

نادرستی رای آنان باید توجھ کرد کھ نگارھای اشیاء کالن بھ سبب آن کھ در فضای کوچک چشم جای 

نمی گیرند نباید اصال بھ چشم آیند.سھروردی پس از رد نظریھ ھای ابصار خود نظریھ ای بھ میان 
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کھ چیزی در برابر چشم قرار گیرد اشراقی صورت می پذیرد و ذھن بنا بر نظریھ ی او ھنگامی گذارد.

بھ وساطت این اشراق آن چیز را می بیند .برای تحقق فعل ابصار باید چشم سالم برکنار از ھر حجابی با 

شی ء مقابل شود و ذھن ھم آماده ی ادراک باشد.ابصار سربھ سر اشراق است و از این رو بھ وساطت 

) ادراکات بصری را نسبی دانست و نشان داد کھ خدا berkeleyگیرد.بارکلی(ذات خدا صورت می 

زمینھ ی نھایی ھمھ ی ادراکات ماست.سھروردی نیز اثبات ھین نکتھ را اراده کرد و بھ شیوه ای نو بھ 

  ابصار نگریست.با این ھمھ بھ دقایق نپرداخت.

گری ھم دارد و آن ذوق یا ادراک در روان شناسی سھروردی شناخت گذشتھ از حس و عقل مبداء دی 

درونی است کھ عوالم بی مکان و بی زمان وجود را در می یابد.برای پرورش این عامل مرموز کھ نتایج 

کار عقل را تصییح و ھمنوا می کند باید از سویی بھ مطالعھ ی فلسفھ یا تدقیق در مفاھیم مجرد پرداخت و 

  از سوی دیگر با فضیلت سلوک کرد.

  سان موجودی فعال است و قوت ھای محرک او چنین اند:)کنش:ان2

  آ)عقل یا نفس ملکی کھ منشاء ھوش و تمییز و دانش دوستی است.        

  ب)نفس بھیمی کھ منشاء خشم و جسارت و سلطھ جویی و جاه طلبی است.       

  نفس حیوانی کھ منشاء لذت جویی و گرسنگی و شور جنسی است.پ)       

را بھ فضیلت دانایی می کشاند و نفس بھیمی و نفس حیوانی اگر بھ وسیلھ ی عقل نظام  نفس ملکی ما 

گیرند بھ ترتیب زاینده ی فضیلت شجاعت و فضیلت عفت می شوند و از ھماھنگی ھر سھ نفس فضیلت 

دیگری کھ عدالت باشد بر می خیزد.فضایل مایھ ی ترقی روحانی اند و از آن جا کھ ترقی روحانی برای 

سان میسر است باید گفت کھ این دنیا دنیای ممکن است.اشیاء در ذات خود خوب یا بد نیستند.اگر اشیاء ان

را بھ شیوه ای نادرست بھ کار بریم یا از دیدگاھی محدود بدان ھا بنگریم بھ خوب و بد می رسیم.با این 

کند.شر منحصر بھ  وصف واقعیت شر را نمی توان منکر شد.شر وجود دارد اما با خیر برابری نمی

یکی از برخھ ھای ظلمت است و برخھ ھای دیگر از شائبھ ی آن مبرا ھستند.شکاکانی کھ شر را بھ 

خالقیت خدا نسبت می دھند کنش الھی را بھ کنش انسانی ماننده می کنند و بر اثر چنین سھوی ھمھ ی 

شرند.ولی کنش الھی مصدر شر  موجودات را فاقد اختیار می شارند.برخی از کنش ھای انسانی زاییده ی

  29 نیست.
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نفس می تواند با پیوند معرفت و فضیلت از عالم ظلمت برھد.ھرچھ ذات اشیاء را بھتر بشناسیم بھ عالم 

نور نزدیک تر و مجذوب تر می شویم.ھمچنان کھ درجات عشق بی شمارند تکامل روحانی ھم مراحل 

  ترند:بی شمار دارد.اما پنج مرحلھ دارای اھمیتی بیش

حلھ ی من.در این مرحلھ احساس شخصیت بسیار شدید است و فعل انسانی از خودپرستی سرچشمھ )مر1

  می گیرد.

)مرحلھ ی تو نیستی.در این مرحلھ شخص مجذوب اعماق نفس خود می شود و از ھمھ ی اشیاء 2

  خارجی یک سره روی می گرداند.

  ھ ی پیشین است.)مرحلھ ی من نیستم.این مرحلھ دنبالھ ی ضروری مرحل3

کھ در حکم تفویض کامل بھ اراده ی » تو«و اثبات » من«)مرحلھ ی تو ھستی.در این مرحلھ نفی مطلق4

  خداست متحقق می گردد.

آگاھی «)مرحلھ ی من نیستم و تو ھستی.در این مرحلھ ھر دو حد فکر نفی کامل می پذیرد و حالت 5

  دست می دھد.» کیھانی

ج گانھ از انواری شدید کھ با اصواتی وصف ناپذیر ھمراه اند نصیب می نفس در ھر یک از مراحل پن

دیگر یکی نمی شود بلکھ  نفس انفرادی پس از مرگ با نفوسبرد.سیر تکامل نفس با مردن پایان نمی یابد.

شیخ اشراق رسانید کھ ھیچ نفسی عین نفس دیگر نیست و بھ این 30بھ تکاپو می پردازد و پیش می رود.

  را پیش بینی کرد. »الیب نیتز«اتحاد آحاد تمیزناپذیر»م شیوه مفھو

چون امکانات بدن پایان یابد نفس برای آن کھ از نوریابی بازنماند احتماال بھ پیکر یا دستگاه جسمانی 

دیگری کھ با آزمایش ھای پیشین او مناسب باشد می پیوندد و بھ حوزه ھای باالتر وجود فرا می شود.در 

بھ خود می گیرد سرانجام بھ مقصد اقصی یعنی حالت نفی مطلق می رسد.محتمل حوزه صورتی خاص 

.سھروردی بر آن است کھ 31است کھ برخی از نفوس برای جبران کاستی ھای خود بھ این دنیا بازگرداند

آیین تناسخ گمانھ ی محتملی است درباره ی سرنوشت آینده ی نفس و نمی توان آن را با منطق مورد رد 

قرار داد.در ھر حال ھنگامی کھ سیر نفوس پایان پذیرد و نفوس بھ مبداء مشترک خود پیوندند  یا قبول

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 

 

نور قاھر جھان را واپس خواھد راند و دور وجودی جدیدی را آغاز خواھد کرد.پس حوادثی کھ تقریبا از 

  ھمھ جھت تکرار تاریخ ادوار پیشین خواھند بود رخ خواھند نمود.

د بزرگ ایرانی.وی بھ راستی نخستین نظام پرداز تاریخ فلسفھ ی ایران بود کھ چنین است فلسفھ ی شھی

خدا حقایق ھمھ ی شیوه ھای فکری ایران را بازشناخت و با کاردانی در ھم آمیخت و نظام نویی پرداخت.

بر 32را مجموع ھستی ھای حسی و انگاری شمرد و از این رو بھ فلسفھ ی وحدت وجود کشانیده شد.

ی صوفیان پیش از خود جھان حقیقی را و نفس انسانی را واجد فردیتی متمایز دانست.در خالف برخ

زمینھ ی علت نھایی وجود با حکیمان متشرع ھماھنگ گردید و گفت کھ علت نھایی ھر نمود نور مجرد 

است و جھان سراسر اشراق نور مجرد است.در روان شناسی از ابوعلی سینا پیروی کرد.ولی روان 

او از روان شناسی ابوعلی منظم تر بود و بیش از آن بھ تجربھ گرایش داشت.در عرصھ ی فلسفھ شناسی 

ی اخالق بھ راه ارسطو رفت و مفھوم میانھ گزینی او را با دقت تام تشریح کرد.از این باالتر با دگرگون 

ی افالطون  کردن آیین نو افالطونی دیرین نظام فکری مخصوصی ترتیب داد کھ از یک طرف بھ فلسفھ

متمایل بود و از طرف دیگر دوگرایی کھن ایرانی را پیش کشید و بدان صورتی روحانی بخشید.ھیچ یک 

از متفکران کھ از ایران برخاستھ اند نتوانستند مانند او با اصول اساسی چندی ھمھ ی جنبھ ھای وجود 

ید و نیز کوشید کھ ھمھ ی عینی را تبیین کنند.سھروردی در سراسر نظام فکری خود بھ تجربھ گرای

چیزھا و حتی نمودھای جسمانی را با نظریھ ی شراق خود بازنماید.عینیت ھستی کھ در ھمھ خدایی 

افراطی و ذھنی پیشینیان گم و مستھلک شده بود در نظام سھروردی اعتباری درخور یافت و مورد تدقیق 

  و تبیینی تمام قرار گرفت.

فکری خود ھماھنگی تامی بین عقل و عاطفھ برقرار ساخت و  منظا این فرزانھ ی تیزاندیش در سراسر

از این رو بیش از سایرمتفکران از عھده ی تسخیر اذھان برآمد و بر اثر آن از رشگ حکیمان معاصر 

اینان بھ انگیزه ی کوتاه اندیشی او را بھ سختی آزردند و حتی پس از شھادت او ھم خود بھ گزند افتاد.

خواندند.با این » شیخ مقتول«این شھید عالم علم را در زمره ی شھیدان نیاوردند و بھ تحقیر آرام نیافتند و 

  ھمھ در قرون بعد صوفیان و حکیمان حق او را شناختند و بر او حرمت عظیم نھادند.

گفتنی است کھ علی رغم فلسفھ ی روحانی شھاب الدین سھروردی گروھی از صوفیان بھ دوگرایی مادی 

گشتند.پیروان این مسلک چنان کھ عزیزبن محمد نسقی نوشتھ است نور و ظلمت را الزم و مانوی باز

ملزوم شمردند و گفتند کھ این دو چون در دریای شیر و روغن با یکدیگر می آمیزند و موجب تکثر 
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ھستی می شوند.آرمان انسان رھایی از شایبھ ی ظلمت است و نور ھنگامی از ظلمت خواھد رست کھ بر 

   33شناسی دست یابد.خود

ابراھیم جیالنی نماینده ی بزرگ یکی دیگر از جنبھ ھا یا نحلھ ھای  نحلھ ی اصحاب فکر:عبدالکریم بن

 811ھجری واقع شد و مرگ او در  767تصوف بود.تولد او چنان کھ خود در شعری بیان کرد بھ سال 

رف نھاد مولفی پرسخن نبود.اما از روی داد.جیالنی برخالف محی الدین بن العربی کھ در او تاثیری ژ

تخیل شاعر و ھم از نبوغ فیلسوف بھره داشت.شعر را وسیلھ ی ابالغ عرفان و فلسفھ ی اوالی خود 

انسان شرح نوشت و کتاب مشھور » بسم هللا«ابن العربی و نیز بر  فتوحات المکیھگردانید و ب کتاب 
 را تالیف کرد.الکامل فی معرفة االواخر و االوائل 

بنا بر جھان بینی عبدالکریم بن ابراھیم جیالنی ذات بحت یا بسیط _خواه موجود عینی باشد خواه موجود 

  ذھنی_اسماء و صفات بسیار دارد.بر روی ھم موجود بر دو گونھ است:

  )موجود مطلق یا وجود محض یا بود ناب یا حق یا خدا.1

  )موجود ملحق بھ عدم یا خلق یا طبیعت.2

حت است و در فھم نمی گنجد و بھ بیان نمی آید زیرا شناخت مستلزم نسبت است و ذات ذات خدا عقل ب

خدا از ھر نسبتی بیرون است.اما خرد ما کھ در فضای خالی بی کرانھ پرواز می کند و حجاب اسماء و 

صفات را می شکافد و از حوزه ی پھناور زمان می گذرد و بھ خطھ ی عدم می رسد دریافتھ است کھ 

دو عرض دارد: حیات ازلی  34یا عقل بحت وجودی است کھ الوجود است و جامع تناقضات است.خدا 

(در زمان گذشتھ) و حیات ابدی (در زمان آینده).دو وصف دارد:حق و خلق.دو تعریف دارد:قدم و 

حدوث.دو نام دارد:خدا و انسان.دو وجھ دارد:ظاھر(ھستی متجلی این جھانی) باطن(ھتی نامتجلی آن 

نی).دو حکم دارد:وجوب و امکان.دو اعتبار دارد:بھ یک اعتبار برای خود ناموجود و برای آنچھ جھا

  خود نیست موجود است؛ و بھ اعتباری دیگر برای خود موجود و برای آنچھ خود نیست ناموجود است.

ر در نظر جیالنی اسم مسمی را در فھم استوار می سازد و در خیال مصور و بھ وھم می آورد و د

حافظھ  نگھ می دارد.اسم برون یا قشر مسمی است و مسمی درون یا لب اسم است.برخی از اسماء وجود 

کھ اسمی است بدون مسمای حقیقی.بر » عنقا«حقیقی ندارند بلکھ وجود اسمی دارند.از این قبیل است 

و حاضر مطلق  خالف عنقا کھ معدوم و غایب مطلق است خدا با آن کھ بھ لمس یا رویت نمی آید موجود
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وجود حقیقی است.با این وصف خدا نیز مانند » هللا«است.عنقا فقط وجود ذھنی دارد ولی مسمای کلمھ 

وجود مطلق عنقا تنھا بھ وسیلھ ی اسماء و صفات خود شناختھ می شود.اسم مرآتی است کھ ھمھ ی رموز 

  .را آشکار می کند.اسم نوری  است کھ خدا بھ وساطت آن خود را می بیند

این سخن اسماعیلیان را کھ می خواستند مسمی را از اسم بشناسند بھ یاد می آورد و برای روشنگری آن 

باید از مراحل سھ گانھ ای کھ جیالنی برای تکامل وجود مطلق برشمرده یاد کنیم.بنا بر رای او وجود 

  مطلق یا بود ناب بر اثر جدا شدن از مطلقیت خود از سھ مرحلھ می گذرد:

  )احدیت.1                     

  )ھویت.2                     

  )انیت.3                   

نام می » احد«وجود مطلق در اولین مرحلھ کھ ھنوز از تجلی و صفات و نسبت نشانی نیست 

نشانھ ی نخستین گامی است کھ وجود مطلق بھ سوی تقید بر می دارد.وجود مطلق در » احدیت«گیرد.

می یابد ولی ھنوز از تجلی فارغ است.در سومین مرحلھ ھویت در خارج متجلی » ھویت«لھ دومین مرح

) آن self_diremption» (خود گسلیدن«می گردد یا بھ اصطالح ھگل بر اثر » انیت«می شود و 

است ظلمت وجود مطلق از میانھ بر می » هللا«طبیعت پدید می آید.در این مرحلھ کھ مرحلھ ی کلمھ ی 

با ظھور طبیعت وجود مطلق بر آگاھی دست می یابد و الوھیت می گردد.کلمھ ی هللا مظھر    خیزد و

ھمھ ی کماالت گوناگون ذات الوھیت است.ھویت کھ در مرحلھ ی دوم رخ می نماید ھمواره بھ طور 

موجود بوده است و ھمین اسم بزرگ است کھ در مرحلھ ی سوم بھ صورت » هللا«بالقوه در کلمھ ی 

خدا می شود و با تبلور خویش تیرگی و افسردگی مطلق را یک سره     در می آید و مرآت ذات  عینی

  می زداید.

انسان اگر قصد احتراز کمال دارد باید مطابق مراخل سھ گانھ سلوک کند.اما ترتیب مراحل سلوک انسان 

ل آن کھ وجود مطلق بر خالف ترتیب مراحل سیر خداست.زیرا انسان در کار فراپویی یا عروج است حا

راه فروپویی یا ھبوط پیمود.انسان در نخستین مرحلھ ی فراپویی روحانی خود درباره ی اسماء بھ تفکر 

می پردازد و طبیعت را کھ مھر اسماء بر خود دارد مطالعھ می کند.سپس در مرحلھ ی دوم بھ حوزه ی 

ر این مرحلھ است کھ بھ صورت صفات و در مرحلھ ی سوم بھ حوزه ی ذات الوھیت گام می نھد و د
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کامل در می آید_چشمانش چشم خدا کالمش کالم خدا و حیاتش حیات خدا می گردد و در زندگانی 

  کشانیده می شود. *»بھ درون زندگی اشیاء«عمومی طبیعت شرکت می یابد و 

او را  نظری کھ جیالنی در مورد صفت یا عرض آورده است بسیار اھمیت دارد.زیرا این نظر است کھ

از انگارگرایان ھند ممتاز گردانیده است.بنا بر رای او عرض یا صفت وسیلھ ای است کھ اشیاء را بھ ما 

فقط در حوزه ی مظاھر صدق می کند.در تفکیک عرض از معروض یا حقیقت حامل آن  35می شناساند.

نیستند و از این حوزه است کھ بین عرض و معروض غیریتی ھست.مظاھر از ترکیب و تالشی مصون 

این رو دستخوش غیریت می شوند.اما در حوزه ی بطون چنین تفکیکی روی نمی دھد.زیرا در این حوزه 

از تفکیک و تالشی نشانی نیست.در این مورد جیالنی بھ شدت از آیین ھندی مایا دور شد و دنیای مادی 

با آن کھ قشر است حقیقت  را وجود حقیقی گرفت و گفت کھ دنیای مادی قشر خارجی وجود مطلق است و

دارد.جھان پدیدار از ذاتی حقیقی کھ در ورای اعراض نھان شده باشد بر نمی خیزد.جھان پدیدار ھمانا 

تصوری است کھ از ذھن ما بر می آید.بھ این ترتیب جیالنی بھ نظری چون نظر بارکلی و فیختھ کشانیده 

فکر و وجود رسید.در فصل سی و ھفتم از جلد شد و بھ نظریھ ای چون نظریھ ی ھگل درباره ی اتحاد 

صریحا اعالم داشت کھ این جھان جھانی انگاری است و ماده ی طبیعت چیزی  انسان الکاملدوم کتاب 

جز انگار یا ادراک یا فکر نیست:تو کھ برای خدا اسماء و صفات می شناسی آیا نباید این اعتقاد خود را 

طبیعت چیزی جز خیال  36منبعث از کجاست؟از خیال است و بس! مورد تدقیق قرار دھی؟این اعتقاد تو

  متبلور نیست.

رای جیالنی با مفاد کتاب خردناب کانت موافقت تام دارد.ولی جیالنی بر خالف کانت شیء فی 

) را نپذیرفت.از دیدگاه او حتی ذات ھمھ ی جلوه ھای ھستی ھم انگاری است و ding an sichنفسھ(

ت چیزی جز اعراض یا صفات نیست.ھیچ چیز در ورای اعراض وجود وجود فی نفسھ ی کان

ندارد.اشیاء حقیقی ھمان اعراض اند و جھان مادی ھمانا وجود مطلق است و بھ اقتضای اصلی اختالف 

انگیز کھ از ذات وجود مطلق نشئھ می گیرد پدید آمده است.طبیعت انگار خدا است و برای خودشناسی او 

  ضرور است.

جیالنی از اتحاد عرض و حقیقت یاد کرد و جھان مادی را ھگل از اتحاد فکر و وجود دم  زد ھچنان کھ 

خواند.از این نام گذاری کھ از جھتی مایھ ی گمراھی خواننده است بر می آید کھ تفکیک » عالم اعراض«

آسان می  با آنکھ فھم دنیای پیرامون را  بر ما عرض از حقیقت یا ذات تفکیکی ظاھری است.این تفکیک
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سازد و برای ما سودمند است حقیقی و مطلق نیست.از این رو نظر جیالنی با وجود شباھتی کھ بھ 

) معاصر دارد عین آن نیست.جیالنی حقیقت عینی فی النفسھ empirical idealismانگارگرایی تجربی (

و بھ این نکتھ رسید کھ را انکار نکرد.حقیقت عینی فی النفسھ را پذیرفت اما بر وحدت آن تاکید ورزید 

جھان مادی ھمانا حقیقت فی نفسھ است وجھ دیگر یا جلوه ی خارجی حقیقت فی نفسھ است.جلوه ی دیگر 

حقیقت فی نفسھ کھ ثمره ی خودگسلی خداست از حقیقت فی نفسھ جدا نیست.این ماییم کھ برای تسھیل 

النی اگر عرض و حقیقت یکی نباشند شناخت خود نسبت بھ جھان میان آن دو فرق می گذاریم.بھ قول جی

  چگونھ یکی از آن دو دیگری را متجلی می سازد؟

ملخص کالم این است کھ در فلسفھ ی جیالنی وجود مطلق محض ھمان حقیقت فی نفسھ است؛و این وجود 

مطلق محض در تجلیات یا جلوه ھای بیرونی خود منعکس می شود.تا زمانی کھ یگانگی عرض و حقیقت 

ابیم جھان مادی یا عالم اعراض حجاب فھم ما خواھد بود.ولی ھنگامی کھ بھ این نکتھ پی بریم را در نی

حجاب فھم ما خواھد درید.آنگاه ذرات را در ھر چیزی خواھیم یافت و خواھیم پذیرفت کھ صفات از فکر 

واھد غیریت یکسره از میانھ بر خما زاده اند.پس طبیعت بھ صورت راستین خود روی خواھد نمود 

خاست.با طبیعت یگانھ خواھیم شد و جوش کنجکاوی ما فروخواھد نشست و شور تجسس ما بھ صورت 

طمأنینھ ی فلسفی در خواھد آمد.آن کس کھ بر این یگانگی دست یابد دیگر از اکتشافات علمی طرفی 

رھایش  نخواھد بست و دین را کھ دم از قدرت فوق طبیعت می زند با او کاری نخواھد بود.این است

  روحانی.

جیالنی اسماء و صفات الھی را کھ در طبیعت جلوه گر می شوند و در حکم تبلور الوھیت اند چنین طبقھ 

  بندی کرد:

  )اسماء و صفات ذاتی مانند هللا , احد , فرد , نور , حق , قدوس , وحی .1

  )اسماء و صفات جالیی مانند کبیر , متعال و قادر.2

  انند خالق , غنی , اول و آخر .)اسماء و صفات کمالی م3

  )اسماء و صفات جمالی مانند لم یولد , رحیم , و مبدء .4
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جیالنی توضیح داد کھ ھر یک از اسماء و صفات قدرتی خاص دارند و بھ فراخور آن در انسان وطبیعت 

انسان تجلی می کنند.اما جیالنی مطابق شخصیت عارفانھ ی خود درباره ی چگونگی وقوع تجلیات و نیل 

بھ آن ھا سکوت پیش گرفت.و با این سکوت رسانید کھ در این گونھ موارد باید عمال بھ مرشد و ارشاد 

  روحانی توسل جست.

پیش از آن کھ نظر جیالنی را درباره ی اسماء و صفات خاص خدا بھ میان گذاریم بھ ذکر شباھتی کھ 

پردازیم.خدای جیالنی کھ دارای اسماء و میان اندیشھ جیالنی و اندیشھ ی شالیرماخر موجود است می 

صفات گوناگون است سخت بھ خدای شالیرماخر می ماند.این حکیم الھی آلمانی ھمھ ی صفات خدا را بھ 

باز مانند شالیرماخر صفت قدرت تحویل کرد.جیالنی با آن کھ حذف صفات خدا را از مصلحت دور دید 

صفاتی کھ بھ او نسبت داده اند صرفا تصوراتی «است و  بر آن شد کھ خدا را در ذات خود وحدتی پایدار

ھستند کھ بھ اقتضای مصالح گوناگون انسانی در ذھن انسان خطور کرده اند.صفاتی کھ بھ او نسبت داده 

اند جلوه ھایی از آن علت ثابت اند کھ بھ حکم خود او و بھ تناسب نگرش ھای گوناگون انسانی بھ عقل 

خد در وجود مطلق خود از محدودیت اسماء و صفات برکنار است و فقط »37.متناھی ما عرضھ شده اند

ھنگامی کھ از مطلقیت کناره می گیرد و بھ خود صورت خارجی می دھد و طبیعت را پدید می آورد مھر 

  اسماء و صفات بر تار و پور خلق او می خورد.

است.این اسم از » هللا«اسم خدا  جیالنی درباره ی اسماء و صفات خاص خدا چنین گفتھ است کھ نخستین

اسماء ذاتی است و بر ھمھ ی حقایق وجود و نیز نظام آن حقایق داللت می کند.خدا از لحاظ آنکھ واجب 

الوجود است هللا نام می گیرد.الوھیت برترین تجلی وجود مطلق است و از این جھت با آن فرق دارد کھ 

است حال آنکھ آثار هللا در ھمھ جا مرئی است ولی خود وجود مطلق خود مرئی است ولی کان آن نامرئی 

با آنکھ الوھیت متبلور او نامرئی.هللا نامرئی است اما طبیعت کھ اثری از اوست قابل رویت است.طبیعت 

است الوھیت حقیقی نیست.الوھیت در حکم آب و طبیعت در حکم آب متبلور یا یخ است و یخ آب 

) یا انگار گرایی مطلق natural realismقع گرایی طبیعی (نیست.مطابق نظر جیالنی کھ بھ وا

)absolute idealism نزدیک است ذات قابل رویت است اما در عین حال ھمھ ی صفات آن بر ما (

معلوم نیستند ؛ و حتی صفات شناختھ شده ی آن نیز چنان کھ ھستند شناختھ نشده اند و فقط سایھ ھا یا آثار 

ده اند.مثال نیکوکاری در نفس خود ناشناخت است ولی نتایج آن کھ دادن کمک آن ھا در شناخت ما گنجی

ات عین ذات اند و صفت درصورتی بھ بھ بینوایان است دیده و شناختھ می شود.علت این است کھ صف

  تمامی قابل شناخت است کھ از ذات جدایی پذیرد.
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ھنگامی کھ وجود ».واحد«و » احد«اند نام ھای ذاتی دیگر ھم دارد.از آن جملھ » هللا«خدا گذشتھ از 

مطلق یا عقل بحت از ظلمت عمی یا بھ اصطالح ودان تا از مایای آغازین گامی بھ سوی نور تجلی بر 

می دارد احدیت تحقق می پذیرد.احدیت با آن کھ مالزم ھیچ گونھ تجلی خارجی نیست ھمھ ی تجلیات 

دیواری می افکنید کل دیوار را می بینید ولی دارد.وقتی کھ نگاھی بر  خارجی را در ذات خود جمع

یکایک اجزاء و مواد آن را در نمی یابید.دیوار امری است یگانھ و در عین حال شامل اجزاء کثیر.بر 

  گانگی آن ھمانا روح کثرت است.ھمین شیوه وجود مطلق امری یگانھ است و ی

راه است.در برابر احدیت کھ از واحدیت مرحلھ ی دیگری از وجود مطلق است و با تجلی خارجی ھم

ھمھ ی اسماء و صفات خاص منزه است واحدیت اسم و صفت می گیرد.اما اسماء و صفات او از یکدیگر 

متمایز نیستند و ھر یک ذات دیگری بھ شمار می روند.واحدیت مشابھ الوھیت است با این تفاوت کھ 

نقسض صفت » غفور«ن کھ صفت اسماء و صفات الوھیت از یکدیگر متمایز و متناض اند چنا

نیز خوانده می » رحمانیت«ھگل است و » سفر وجود«مرحلھ ی واحدیت معادل   38است.»منقم«

شود.رحمانیت آغازین سبب شد کھ وجود مطلق بر اثر خودگسلی تجلی کند و زاینده ی جھان گردد.وجود 

نام حقیقی طبیعت » هللا«است.مطلق یا خدا در حکم آب است و جھان یا طبیعت بھ منزلھ ی آب منجمد 

نام عاریتی آب است.جیالنی در موردی دیگر ھم آب را اصل » یخ«یا » آب منجمد«است چنان کھ 

فھم و فکر و تصور خواند.ولی ھرگز نباید پنداشت کھ جیالنی بھ حلول خدا در طبیعت شناخت و عقل و 

تضمن سلی اعتقاد از ھمسانی وجود یا جھان مادی اعتقاد دارد.او خود معترض شد کھ مفھوم حلول م

است.خدا در وجود حلول نکرده است زیرا خدا عین وجود است.وجود خارجی جنبھ ای از خداست نوری 

است کھ خدا را بھ خدا می نماید.ھمچنان کھ خداوند یک اندیشھ در اندیشھ ی خود موجود است خدا ھم در 

اندیشھ ی خدا بھ خود تحقق مادی می دھد ولی طبیعت حضور دارد.فرق خدا و انسان در این است کھ 

اندیشھ ی انسان چنین توانی ندارد.گفتنی است کھ ھگل نیز ھنگامی کھ بھ آیین ھمھ خدایی متھم شد برای 

  تبرئھ ی خود از چنین استداللی سود جست.

ی پیوستگی نزدیک دارد.اراده برای ھمھ ی وجود ضرور است.حتی آب» اراده«صفت رحمانیت با صفت 

کھ بھ گیاھی می رسد از اراده نیرو می گیرد.جیالنی علت ھمھ ی نمودھایی را کھ فیلسوفان طبیعی 

اراده خواند.اما بر خالف آنان علت را ناشناختنی ندانست بلکھ اعالم کرد می نامند » نیروھای طبیعت«

  کھ چیزی در ورای آن علت وجود ندارد و آن علت ھمانا وجود مطلق است.
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موضوع اسماء و صفات خدا فارغ آمده ایم بھ بحث وجود مسبوق بر خلقت می پردازیم.چنان  حال کھ از

کھ جیالنی نقل کرده است از پیغمبر اسالم پرسیدند کھ خدا پیش از آفرینش کجا بوده است.پیغمبر پاسخ 

نایی یا چیست.عمی نابی» عمی«بوده است.باید دید کھ مقصود از » عمی«داد کھ خدا پیش از آفرینش در 

تاریکی آغازین وجود است و اگر بخواھیم معادلی باری آن در روان شناسی امروزین بیابیم باید کلمھ ی 

) را برگزینیم بھ راستی جیالنی با طرح این مفھوم یکی از ارکان unconsciousness» (ناآگاھی«

قایق یا بود ناب اصیل حقیقت حکنونی روان شناسی آلمان را پیش بینی کرد.عمی یا ناآگاھی کھ ھمان 

است از صفات خدا و خلق آزاد است بھ اسم و صفت نیازی ندارد و اساسا از حوزه ی نسبت بیرون 

است.از احدیت متمایز است ولی چون راه نزول پیش گیرد و بھ تجلی گراید احدیت می گردد.وقتی کھ از 

نی نظر نداریم.زیرا بین خدا و خلق تقدم خدا و تاخر خلق سخن می گوییم بھ ھیچ گونھ پیشی و پسی زما

او ھیچ جدایی یا مده زمانی وجود ندارد.زمان و استمرار زمانی و مکانی خود مخلوق اند و پاره ای از 

و » پس«و » پیش«خلق نمی تواند بین خدا و خلق فاصلھ اندازد.بنابراین در این مقام کلماتی چون 

ند.بود ناب در فھم انسانی نمی گنجد و ھیچ یک از افاده زمان یا مکان نمی کن» از کجا«و » کجا«

مقوالت وجود مادی در مورد آن صدق نمی یابد زیرا بھ قول کانت قوانین نمودھا بر حوزه ی بود 

  حکومت نمی کنند.

انسان در راه کمال از سھ مرحلھ می گذرد.مرحلھ ی اول مرحلھ ی تعقل درباره ی اسم یا بھ اصطالح 

چون اسم هللا بر فردی متجلی شود آن فرد در پرتو جالل خیره کننده «اسماء است. جیالنی مرحلھ ی تجلی

بھ زبان » و ھنگامی کھ تو خدا را فراخوانی آن انسان ترا پاسخ خواھد گفت.«و » آن اسم نابود می گردد

شد و از جسمانی نمی کشوپنھاور اراده ی فرد بر اثر این تجلی انھدام می یابد.ولی انھدام اراده بھ مرگ 

) prakriti) بر اثر اتحاد با پراکری تی (kapilaآن پس نیز فرد ھمچنان زندگی می کند و بھ قول کاپیال (

مانند دوک نخ ریسی بھ چرخیدن خود ادامھ می دھد و در این حالت است کھ فرد بھ شور ھمھ خداگرایی 

  39چنین می سراید:

  **»و کسی نبود کھ میان ما جدایی افکند.      او من بود و من او بودم          «            

دومین مرحلھ ی پرورش روحانی مرحلھ ی تجلی صفات است.انسان در مقام این تجلی بھ فراخور قابلیت 

خود صفات خدا را بدان صورت کھ ھستند دریافت می کند.افراد انسانی بھ نسبت بھره ای کھ از این 

بھره می » حیات«ی آیند.گروھی از مردم از تجلی صفت الھی تجلی می برند در چند گروه مجزا گرد م
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برند و بھ برکت آن در نفس عالم سھیم می شوند نتیجھ ی این تجلی کارھایی چون در ھوا پریدن و بر آب 

  خرامیدن و حجم اشیاء را تغییر دادن است_کارھایی کھ کرارا از مسیح صادر شدند.

خطھ ی ان پس از آن کھ از ھمھ ی ذات الھی نصیب برد از مرحلھ ی سوم مرحلھ ی تجلی ذات است.انس

  می گذارد. عرصھ ذات یعنی وجود مطلق بھ ااسم و صفت فراتر می رود و پ

چنان کھ گفتیم وجود مطلق با ترک مطلقیت خود از سھ مرحلھ می گذرد و در ھر مرحلھ مطلقیت او بھ 

وابستھ اسمی ذاتی است و ھر اسمی نفس نوعی تقید یا تخصیص می گراید.ھر یک از مراحل سھ گانھ 

انسانی را از تجلی خاصی برخوردار می سازد.بدین شیوه اخالق روحانی جیالنی بھ فرجام خود می 

دمساز می » فلسفھ ی مطلق«می پذیرد بھ وجود مطلق می پیوندد و بھ زبان ھگل با  رسد.انسان کمال

یی می رسد کھ انسانیت و الوھیت در ذات او بھ جا 40شود نمونھ ی کمال و موضوع پرستش می گردد 

  یگانگی می یابند و او را خدا_انسان می گردانند.

جیالنی روشن نکرد کھ انسان کامل از چھ راھی بھ اوج تکامل روحانی می رسد.اما تذکر داد کھ انسان 

ازد در ھر یک از مراحل سلوک بھ آزمایشی خاص کھ یکسره از لوث شک و تشویش پاک است می پرد

بسیار دشوار است و جیالنی آن را » قلب«صورت می پذیرد.تعریف » قلب«و این آزمایش بھ وساطت 

بھ وجھی بسیار مرموز توصیف کرد و گفت کھ قلب چشمی است کھ اسماء و صفات و ذات وجود مطلق 

ل شناخت را یکی پس از دیگری می بیند.قلب از آمیختن نفس و عقل پدید می آید و بھ حکم ذات خود عام

خوانده است.قلب » معرف اشرف«حقایق نھایی وجود می گردد.قلب منشاء دانشی است کھ ودان تا 

برای او بیرونی و بیگانھ نیستند.آنچھ از این راه ر فرد مکشوف می حقایقی بھ فرد عرضھ می دارد کھ 

سازد زیرا عقل  شود حقیقت خود اوست بود نھایی اوست.این خصیصھ است کھ قلب را از عقل ممتاز می

برخالف قلب حقایقی را بھ فرد می رساند کھ از ذات او متفاوت اند.اما بھ نظر جیالنی و صوفیان ھم 

) آنات ژرف matthew arnoldمشرب او این آزمایش روحانی زودگذر است و بھ قول ماتیو آرنولد (

را می شناسد و خویشتن را بھ در اینگونھ انات انسان راز وجود خود  41بینی از فرمان ما بیرون اند.

متحقق می کند.اما بھ محض آن کھ این تحقق روحانی از میان رود بی درنگ » خدا_انسان«صورت 

تجزیھ می شود_انسان در سویی و خدا در سویی.بی گمان اگر این آزمایش روحانی پایدار » خدا_انسان«

کف می رفت و جامعھ در ھم می  می بود انگیزه ی تکامل انسان کھ نیروی اخالقی بزرگی است از

  شکست.
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نظریھ تثلیث جیالنی درخور توجھ بسیار است.دیدیم کھ وجود مطلق از سھ مرحلھ می گذرد و سھ گونھ 

بود ناب می زاید.در مرحلھ ی سوم است کھ وجود مطلق با خودگسلی در خارج متجلی می شود بھ 

دھد.حال بھ سخن خود می افزاییم کھ انسان  صورت انسان و خدا در می آید و بر اثر آن تفرقھ رخ می

کامل در پرتو صفات الھی و انسانی خود می تواند این تفرقھ را از میان بردارد.از این رو انسان کامل 

وجود مطلق پ از آن کھ مطلقیت خود را نگھدار جھان است و ظھور انسان کامل شرط بقاء طبیعت است.

ان_خدا بھ خود بازمی گردد.گر محض انسان_خدا نبود طبیعت رھا کرد بھ وساطت انسان کامل یا انس

خلقت وجود نمی پوشید و نیز نوری کھ خدا را بھ خود می نماید پدید نمی آمد.این ھا زاده ی اصلی 

  42اختالف انگیزند کھ از ذات وجود مطلق نشئھ می گیرد.جیالنی در این باره چنین سرود:

  اگر گفتی کھ خدا یکی است بر صوابی؛«

  و اگر بگویی کھ خدا دوتاست البتھ دوتاست؛ 

  اگرگفتی کھ نھ خدا سھ تاست باز ھم بر صوابی؛ 

  ***»زیرا چنین است حقیقت انسان! 

در این صورت انسان کامل نوعی حلقھ ی اتصال است.از یک سو اسماء ذاتی بر او متجلی می شوند.و 

  نین اند:از سوی دیگر صفات الھی در او ظھور می کنند.این صفات چ

  )حیات یا وجود مستقل.1

  ****)علم کھ صورتی از حیات است بھ استناد آیھ ای قرآنی.2

)اراده یا اصل تخصیص ی تجلی وجود.اراده تجلی علم خداستبر حسب مقتضیات ذات او.اراده کھ با این 3

ُھ مظھر دارد ھر نھ مظھر را می توان عشق نامید ولی بازپسین مظھر  تعریف وجھی از علم است ن

عشقی است کھ عاشق و معشوق یا عالم و معلوم را بھ ھم می پیوندد و یگانھ می گرداند.این عشق ھمانا 

ذات مطلق است و بھ قول مسیحیان خدا عشق است.جیالنی فعلی را کھ از اراده ی جزیی صادر می شود 

یھ ی آزادی ھگل افعال و بھ این ترتیب مطابق نظرمعلول شمرد ولی فعل اراده کلی را غیرمعلول گرفت 

  انسان را ھم اختیاری و ھم اجباری دانست.
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)قدرت کھ در خودگسلی ذات مطلق یا در کار آفرینش جلوه گر می شود.در این مورد جیالنی با نظر 4

محی الدین ابن العربی مخالفت ورزید.ابن العربی معتقد بود کھ جھان پیش از آفرینش در علم خدا وجود 

ی معترض شد کھ اگر نظر محی الدین را باور داریم باید بپذیریم کھ خدا جھان را از داشتھ است.جیالن

ھیچ نیافریده است.بھ نظر جیالنی جھان پیش از آن کھ بھ صورت یک امر ذھنی وجود یابد جزو ذات 

  خدا بوده است.

لمھ ی )کالم یا انعکاس علم خدا.ھر امر ممکن کلمھ ی خداست  و در این صورت طبیعت سراسر ک5

خداست _کلمھ ای کھ بھ صورت مادی در آمده است.کلمھ ی خدا نام ھای متفاوت دارد :اعیان 

ممکنات,حقایق انسان , ترتیب الوھیت , بساطت وحدت ,تفصیل غیب , صور زیبایی , آثار اسماء و 

  صفات , و معلومات حق.

  )سمع یا قدرت شنیدن اصوات ناشنیدنی.6

  ادیدنی.)بصر یا قدرت دیدن مناظر ن7

)جمال.طبیعت انعکاس جمال است و ھمھ چیز حتی آنچھ زیبا بھ شمار نمی رود در وجود حقیقی خود 8

  جمال است.زشتی وجودی اعتباری است و حقیقت ندارد معصیت نیز زشتی نسبی است.

  )جالل کھ ھمانا جمال است در حد شدت.9

  ی نھایت است.کمال کھ ذات ناشناختنی خداست و از این رو نامحدود و ب)10
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  فصل ششم:فلسفھ در عصر جدید

در دوره ی تسلط تاتاران بر ایران پیشرفت فکری میسر نبود زیرا تاتاران نافرھیختھ بھ استقالل اندیشھ 

وقعی نمی نھادند.اما در ھمین دوره تصوف بھ برکت پیوندی کھ با دین داشت بھ زندگی خود ادامھ داد و 

م پیشین بھ نظام پردازی گرایید و از سوی دیگر مفاھیم نویی پدید آورد.سایر از یک سو بر اساس مفاھی

معارف و از آن جملھ فلسفھ ی محض کھ تاتاران را خوش نمی آمد بھ رکود افتادند.چون تاتاران فقھ 

حنفی را کمال عقل انسانی می دانستند و بی چون و چرا می پسندیدند برای نکتھ سنجی ھای فقھی مجالی 

م نیامد.پس علم فقھ نیز از گسترش بازماند.بھ زودی نحلھ ھای فکری دیرینھ بی انسجام شدند و فراھ

متفکران بسیار وطن مالوف خود را ترک کردند و بھ امید وضعی مساعدتر بھ نواحی دیگر شتافتند.چنان 

و منیر و  کھ در سده ی دھم ھجری جمعی از ارسطوییان ایران و از آن جملھ دستور اصفھانی و ھیربد

کامران بھ ھند رفتند.در آن عصر اکبر اپراتور ھند بود و می خواستن دین نویی بر اساس آیین زردشت 

بھ وجود آورد و میان درباریان خود کھ اکثرا ایرانی بودند رواج دھد.بھ اقتضای این وضع تا سده ی 

  یازدھم ھیچ متفکر بزرگی در ایران بھ بار نیامد.

ری صدرالدین محمد شیرازی معروف بھ صدرالمتالھین یا مالصدرا (متوفی در در سده ی یازدھم ھج

ھجری)با منطقی نیرومند بھ کار پرداخت و نظامی فلسفی ترتیب داد.در نظام صدرالدین حقیقت  1050

_بسیط الحقیقت کل الشیاء و لیس بشی ء ھمانا ھمھ ی اشیاء است و در عین حال ھیچ یک از اشیاء نیست

) نوشتھ است کھ صدرالدین بھ gobineauم راستین زاده ی اتحاد ذھن و عین است.گوبینو (منھا_ و عل

احیاء نظام ابوعلی سینا ھمت گمارد ولی گوبینو از این نکتھ غافل مانده است کھ صدرالدین با مفھوم اتحاد 

ن گذشتھ مبنای عاقل و معقول فکر ایرانی را کھ بھ سوی یک گرایی سیر می کرد بھ کمال رسانید و از ای

  فکری آیین بابی گردید.

پس از صدرالدین فلسفھ ی ایرانی با ترک آیین نوافالطونی بھ فلسفھ ی اصیل افالطون روی آورد.  

ھجری) است.بھ عقیده ی  1289نماینده ی بزرگ این گرایش جدید مالھادی سبزواری (متوفی در 

ت.بنابراین بررسی فلسفھ ی او برای شناخت ایرانیان سبزواری بزرگ ترین متفکر عصر اخیر ایران اس

  نحوه ی تفکر اخیر ایران الزم است.محض این منظور کتاب اسرارالحکم او را مورد تحلیل قرار میدھیم.

در تعالیم فلسفی سبزواری بھ سھ مفھوم اساسی کھ با فلسفھ ایران اسالمی پیوند گسست ناپذیر دارند بر 

  می خوریم:
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  نام گرفتھ است.» نور«قت یا حق یا ذات وجود کھ )مفھوم وحدت مطلق حقی1

)مفھوم تکامل کھ در آیین زردشت در ضمن موضوع سرنوشت نفس انسانی بھ صورتی مبھم آمد و در 2

  آثار نوافالطونیان و صوفیان با تفصیل و نظم بیان شد.

  )مفھوم واسطھ ایکھ حقیقت را با امور غیرحقیقی مرتبط می کند.3

فھ ی سبزواری ذکر نکتھ ای درباره ی بی اعتبارشدن آیین نوافالطونی ضرورت پیش از تشریح فلس

دارد.ھمچنان کھ متفکران ایرانی رفتھ رفتھ از نظریھ ی فیض نوافالطونیان انحراف جستند و با فلسفھ ی 

افالطون آشنا شدند اعراب اسپانیا نیز از آیین نوافالطونی روی برتافتند و بھ فلسفھ ی ارسطو روی 

) در تاریخ فلسفھ ی خود lewesردند.این دو تحول برای اثبات نبوغ ایرانی و عرب کافی است.لوییس (آو

تذکر می دھد کھ اعراب چون فلسفھ ی افالطون را نمی شناختند مجذوب فلسفھ ی ارسطو شدند.اما من 

دسترس اعراب  رای ارسطو را بر خطا می دانم.بھ نظر من فلسفھ ی افالطون حتی اگر از آغاز اسالم در

قرار می گرفت نمی توانست آنان را بھ خود جلب کند زیرا نبوغ عملی عرب با چنین فلسفھ ای سازگار 

نبود.از میان نظام ھای فلسفی آن کھ درست بھ دنیای اسالم رسید نظام نوافالطونی بود.ولی این آیین بر 

اب بھ ارسطو و ایرانیان بھ افالطون اثر نکتھ سنجی ھای مسلمین بھ تدریج مطرود گردید و آن گاه اعر

  پیوستند.

در ایران جریان انتقال از نظام نوافالطونی بھ نظام افالطون با فلسفھ ی مالھادی سبزواری بھ پایان رسید 

زیرا این حکیم صریحا از قبول نظریھ ی فیض سرباز زد و بھ مفھوم افالطونی حقیقت یا حق 

ھای اسالف او سخت با دین آمیختھ است.در ھر جامعھ ای کھ علوم  فلسفھگرایید.فلسفھ ی سبزواری مانند 

طبیعی راھی نداشتھ باشند یا مورد توجھ قرار نگیرند تعقل فلسفی سرانجام مجذوب دین می شود.در این 

گونھ جامعھ ھا نخست مفھوم علت طبیعی یعنی مجموع شرایط مقدم بر یک نمود از اھمیت می افتند و 

عی رواج می یابد و سپس علت فوق طبیعی بھ صورت علت دینی محض یعنی مفھوم علت فوق طبی

  (خدا) در می آید.شاید آمیختگی فلسفھ ی ایران با دین نیز بھ ھمین دلیل باشد.» اراده ی متشخص«

  بنا بر جھان بینی سبزواری عقل دو جنبھ دارد:

  )عقل نظری کھ موضوع آن فلسفھ و ریاضیات است.1
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  ع آن فن تدبیر منزل و فن سیاست و جز این ھاست.)عقل عملی کھ موضو2

)فلسفھ شناختی است درباره ی آغاز و انجام اشیاء و نفس نیز قانون خدا کھ ھمانا دین است.برای آنکھ 3

اصل اشیاء را فھم کنیم باید نمودھای گوناگون جھان را مورد تحلیلی دقیق قرار دھیم.چنین تحلیلی بھ 

  1اولی وجود دارند:مانشان می دھد کھ سھ اصل 

  )وجود یا بود یا نور.1 

  )ماھیت یا نمود یا ظل.2

  )عدم یا نابود یا ظلمت.3

وجود مطلق و واجب است و ماھیت نسبی و ممکن است.وجود در ذات خود خیر مطلق است و این قضیھ 

ھم  یدوجود بالقوه پیش از آن کھ بھ صورت وجود بالفعل درآ 2بدیھی است.» وجود خیر مطلق است«کھ 

در معرض وجود است و ھم در معرض عدم و امکان ایجاب و امکان امتناع آن برابر است.بنابراین می 

توان پذیرفت کھ حقیقت یا ذات وجود چون بالقوه را بھ صورت بالفعل در می آورد خود الوجود نیست 

حقیقت جھان بینی  سبزواری با استناد فعلیت بھ 3زیرا عمل الوجود بر الوجود بھ تحقق نمی انجامد.

ایستای افالطون را دگرگون کرد و بھ پیروی از ارسطو حقیقت را مبداء ثابت و موضوع ھمھ ی حرکات 

شمرد.از دیدگاه او ھمھ ی موجودات عالم بھ کمال عشق می ورزند و بھ سوی غایات نھایی خود سیر می 

نسانی.انسان بھ اقتضای مقام واالی کنند.جمادی بھ سوی نباتی نبتی بھ سوی حیوانی و حیوانی بھ سوی ا

   4خود ھمھ ی این مراحل را در ذھدان مادر می گذراند.

محرک یا مبداء حرکت است یا موضوع حرکت است و یا این ھر دوست.در ھر حال محرک باید یا 

نوعی تسلسل پیش » ھمھ ی حرکات باید خود متحرک باشند«متحرک باشد یا غیر متحرک.این قضیھ کھ 

د.پس باید محرکی غیر متحرک کھ مبدا و موضوع نھایی ھمھ ی حرکات است موجود می آور

باشد.حقیقت وحدت صرف است زیرا اگر بیش از یک حقیقت موجود باشد ھر یک از آن ھا دیگری را 

محدود خواھد کرد.حقیقت از لحاظ خالقیت نیز نمی تواند از یکی در گذرد زیرا کثرت خالق موجب 

می شود و اگر چند عالم موجود باشند چون ھر یک کروی ھستند فقط در یک نقطھ با کثرت عالم اجسام 

و می دانیم کھ خالء یکدیگر مماس خواھند شد و از این رو الزم خواھد آمد کھ بین آن عالم ھا خالء باشد 

ت و حقیقت کھ ذاتا واحد است.از منظری دیگر متکثر است.بھ این معنی کھ حقیقت ھمانا حیا5محال است.
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قدرت و عشق است.این اوصاف عارض ذات او نیستند بلکھ عین او ھستند و او عین آن ھاست.معنی 

وحدت حقیقت وحدت عددی نیست.حقیقت وحدتی است فارغ از ھمھ ی نسبت ھا.سبزواری برا خالف 

» اریبسی«صوفیان و متفکران دیگر بر این بود کھ اعتقاد بھ وحدت با اعتقاد بھ کثرت ناسازگار نیست.

محسوس صرفا از آن صفات حقیقت است.اما بر شمردن صفات حقیقت بھ راستی میسر نیست.تعریف 

حقیقت ممتنع است.اگر بخواھیم حقیقت را تعریف کنیم لزوما باید مقولھ ی عدد را در مورد حقیقت بھ کار 

ی نسبت.جھان و ببندیم و این کاری ناموجھ است و مستلزم نقل امور یا نسبت است بھ حوزه ی امور ب

ھرچھ در او ھست ظل اسماء و صفات حقیقت نور مطلق شمرده می شوند.جھان وجود منبسط است کالم 

تکثر محسوس زاده روشن شدن ظلمت یا زاده ی تحقق عدم  6(باش) است. »کن«نور است کلمھ 

قالب ھای  بھ وساطتاست.اشیاء با یکدیگر تفاوت دارند زیرا ما از پس شیشھ ھای رنگین گوناگون _

بھ آن ھا می نگریم.سبزواری در تایید نظر خود بھ نقل ابیاتی از جامی کھ مفھوم مثل  _وجود منبسط

  7افالطونی را با زیبایی باز می نماید پرداختھ است:

  اعیان ھمھ شیشھ ھای گوناگون بود        کھ افتاد در آن پرتو وجود.                    

  شیشھ کھ سرخ بود یا زرد و کبود     خورشید در او بھ آنچھ او بود نمود.ھر                     

سبزواری در موضوع روان شناسی اساسا از ابن سینا پیروی کرد.ولی روان شناسی او کامل تر و   

  منظم تر از روان شناسی ابن سیناست و انواه نفس را چنین طبقھ بندی کرده است:

  نفس:                

  آ)نفس سماوی.                         

  ب)نفس ارضی:                         

  )نفس نباتی.1                                

  )نفس حیوانی.2                                

  )نفس انسانی.3                                 

  قوا نفس نباتی:                 
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  )قوه ی غاذیھ برای بقاء فرد.1                                 

  )قوه ی نامیھ برای کمال فرد.2                                 

  )قوه ی مولده برای بقاء نوع.3                                 

  قوای نفس حیوانی:                 

  حواس ظاھری.)1                                  

  )حواس باطنی.2                                  

  )قدرت تحرک:3                                  

  آ)حرکت ارادی.                                                   

  ب)حرکت غیرارادی.                                                   

 سامعھ و باصره اند.بر خالف آنچھ برخی از اھل تحقیق گفتھ اندحواس ظاھری ذائقھ و المسھ و شامئھ و 

صدا درون گوش نیست بلکھ در بیرون است.اگر صدا در بیرون نباشد تشخیص جھت و دوری آن میسر 

نمی شود.حس سامعھ از حس باصره پست تر است ولی این دو از سایر حواس برترند.برای برتری حس 

  توان آورد: باصره بر حس سامعھ چند دلیل می

  )چشم اشیاء دور را ادراک می کند.1

  )چشم نور را کھ از ھمھ ی اعراض واالتر است دریافت می دارد.2

  )ساختمان چشم از ساختمان گوش پیچیده تر و ظریف تر است.3

  )مدرکات بصری امور وجودی ھستند اما مدرکات سمعی بھ امر عدمی ماننده اند.4

  حواس باطنی نیز پنچ تا ھستند:

کھ لوح نفس بھ شمار می رود و در حکم صدراعظمی است کھ » حس مشترک«)قوه ای ھست بھ نام 1

این «بھ یار یپنج جاسوس(حواس ظاھری) از اوضاع جھان بیرونی خبردار می شود.چون حکم کنیم کھ 

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 

 

حکم ما از مدرکات دو حس باصره و ذائقھ و فعالیت حس مشترک فراه آمده » شیء سفید شیرین است

بینایی و شیرینی را از حس چشایی می گیریم و بھ مدد حس مشترک درمی یابیم ت.سفیدی را از حس اس

کھ این دو صفت بی شیء یگانھ ای تعلق دارند.قطره ای کھ در حال چکیدن است بھ ما تصوری از خط 

  *ست.می دھد حال آن کھ چشم ما فقط خود قطره را ادراک می کند.مسلما حس مشترک مبین این نمود ا

کھ یافتھ ھای حس مشترک را نگھ داری می » مصوره«یا » قوه ی خیال«)قوه ای است بھ نما 2

کند.یافتھ ھای حس مشترک نگارھا یا صور اشیاء خارجی ھستند چنان کھ یافتھ ھای حافظھ انگارھا یا 

ی تعلق سفیدی و شیرینی بھ شیء یگانھ ا«معانی اند.اگر این قوه نباشد احکامی از قبیل این کھ 

امکان نمی یابند.حس مشترک وقتی می تواند نسبت محمول بھ موضوع را ادراک کند کھ نگارھا »دارند

  **یا صور موضوع و محمول بھ وسیلھ ی قوه ی خیال نگھ داری شده باشند.

کھ معانی جزئی را ادراک می کند.مثال گوسفند در پرتو این قوه » قوه ی واھمھ«)قوه ای ھست بھ نام 3

شمنی گرگ با خود پی می برد و از آن می گریزد.برخی از جانداران از این قوه محروم اند چنان کھ بھ د

  پروانھ بدون تشخیص خطر آتش خود را در کام شمع می افکند.

است کھ یافتھ ھای قوه ی واھمھ یعنی انگارھا یا معانی را نگھ داری »  قوه ی حافظھ«قوه ی دیگر )4

  می  کند.

کھ موجب ترکیب و تفصیل صور معانی می شود.بر » قوه ی متصرفھ«ھست بھ نام  )قوه ی دیگری5

» قوه ی واھمھ«می رسیم.این قوه اگر بھ ھدایت » انسان بالدار«اثر این قوه است کھ ما مثال بھ تصور 

  نام می گیرد.» مفکره«نامیده می شود و اگر زیر سلطھ ی عقل قرار گیرد » متخیلھ«عمل کند 

انسان بر جانوران دیگر عقل یا نفس ناطقھ است و عقل ذات انسانیت بھ شمار می آید.عقل از وجھ امتیاز 

وحدت حقیقی و نھ وحدت عددی برخوردار است و امور کلی را بھ خود و امور جزیی را بھ وساطت 

حواس ظاھری و باطنی در می یابد. عقل سایھ ی نور مطلق است و مانند آن خود را بھ طرق گوناگون 

تجلی می گرداند.با وحدت خود کثرات را در بر می گیرد و قادر بھ دریافت تکثر محسوس است.با جسم م

بدن «رابطھ ای الزامی ندارد.زمانی و مکانی نیست و از این رو تغییر نمی پذیرد.در حالت خواب 

د کھ عقل بھ را بھ کار می گیرد و در بیداری از بدن جسمانی سود می جوید و این امر می رسان» مثالی

ھیچ یک از این دو بدن نیاز ندارد و بھ خواست خود آن ھا را بھ کار می گمارد.سبزواری نظریھ ی 
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ست و با تکامل تناسخ افالطون را نپذیرفت و وجوه گوناگون آن را رد کرد.از دیدگاه او نفس نامیرا

  دد.بھ خواستگاه اصیل خویش یعنی عالم نور مطلق باز می گر تدریجی قوای خود

  عقل در راه تکامل خود از مراحلی چند می گذرد:

  آ)مراحل عقل نظری:

  )عقل بالقوه.1     

  )عقل بالملکھ.2     

  )عقل بالفعل.3     

  )عقل بالعستفاد.4     

  ب)مراحل عقل عملی:

  )پاالیش بیرونی یا تجلیھ.1      

  )پاالیش درونی یا تخلیھ.2      

  یھ.)کسب ملکات نیکو یا تحل3      

  )انفصال از خود و اتصال بھ حق یا فنا.4      

بھ این ترتیب عقل یا نفس ناطقھ پلھ پلھ از نردبان وجود باال می رود و سرانجام در کلیت نور مطلق 

منطقی و در ابدیت او غرق می شود_معدوم از خود و موجود در محبوب ازلی.در این مرحلھ است کھ 

نیست!اما آیا نفس ناطقھ در انتخاب راه آزاد است؟در این زمینھ  نفس ناطقھ بھ راستی ھم ھست و ھم

سبزواری بھ نقد خردگرایان کھ انسان را خالق مستقل شد می شمردند پرداخت و نتیجھ گرفت کھ ھر 

چیزی دارای دو وجھ است:وجھ روشن و وجھ تاریک.ھیچ چیز نیست کھ از این دو وجھ بھره ور 

د و شر از وجھ تاریک بر می خیزد.بنابراین انسان بھ اقتضای دو وجھ نباشد.خیر از وجھ روشن می زای

 وجود خود ھم مختار است و ھم مجبور.
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  نتیجھ 

  ھنگام آن است کھ نتایج بررسی خود را خالصھ کنیم.

از مطالی این رسالھ چنین بر می آید کھ ذھن ایرانی از دیرباز با دوگونھ ثنویت_ثنویت مغی در ایران 

یت یونانی در ایران اسالمی_ در کشاکش بوده است.این دو ثنویت یکسان نیستند ولی مسالھ باستان و ثنو

ی مھم کھ ھمان تکثر ھستی در ھر دو مورد وضعی یکسان دارد.اندیشمندان ایرانی باستان با گرایشی 

عینی جھان را پذیره شدند و از این رو نتیجھ ی کوشش ھای فکری آنان آیین کمابیش مادی 

دیشمندان باستان بھ روشنی دریافتند کھ باید با نظری پویا بھ اصل آغازین ھستی بنگرند.پس بود.ان

زردشت بھ دو روح فعال اصلی اعتقاد کرد و مانی در برابر اصل منفعل نور اصل پرخاشگر ظلمت را 

د نھاد.با این ھمھ تحلیل اینان درباره ی عناصر گوناگونی کھ جھان را قوام می بخشند سخت محدو

است.نظریات آنان مخصوصا ھنگامی کھ بھ جنبھ ی ایستای جھان می پردازند بس نارساست.بنابراین 

  کاستی نظام ھای فکری ایران باستان دو وجھ دارد:

  )ثنویت خام.1

  )ضعف تحلیل.2

اسالم کاستی نخست را زدود و فلسفھ ی یونانی کاستی دوم را چاره کرد.رواج دین اسالم و مطالعھ ی 

ی یونانی فکر ایرانی را کھ خود بھ سوی نوعی ی گرایی پیش می رفت از سیر خویش بازداشتند فلسفھ 

و سپس گرایش عینی آن را تغییر دادند و روح خفتھ ی ذھن گرایی را کھ با آیین وحدت وجود برخی از 

آشفتھ نداند صوفیان بھ ذروه ی کمال رسید برانگیختند.آنگاه فارابی کوشید کھ ماده را چیزی جز ادراکی 

و بھ عرصھ ی انگارگرایی و بدین شیوه از ثنویت خدا و ماده برھد.اشعریان وجود ماده را انکار کردند 

تام و تمام افتادند.صوفیان در برابر مشائیان کھ بھ مفھوم ھیوالی اوالی استاد خود وفادار ماندند جھان 

دند کھ این وجھ بھ اقتضای خودشناسی مادی را انگار صرف یا وجھی از وجود خدا شمردند و بر آن ش

  خدا پدید آمده است.

می توان با اطمینان اعالم داشت کھ ذھن ایرانی با ظھور انگارگرایی اشعری بر ثنویت خدا و ماده غالب 

آمد و بھ نیروی مفاھیم فلسفی جدید ثنویت کھن نور و ظلمت را زنده کرد.شھاب الدین سھروردی گرایش 
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تان و گرایش ذھنی حکیمان ایران اسالمی را در ھم آمیخت دوگرایی زردشتی را بھ عینی دانشمندان باس

صورت فلسفی تر و روحانی تر بازنمود و نظامی بھ بار آورد کھ ھم حق ذھن و ھم حق عین را ادا 

کرد.واحد محمود با چندگرایی خود بھ مقابلھ ی نظام ھای یک گرای شتافت و ندا در داد کھ واقعیت کثیر 

و واحد نیست زیرا از واحدھایی زنده کھ بھ طرق گوناگون با یکدیگر می آمیزند و بھ تدریج از  است

نردبان صور باال می روند و راه کمال می پویند مرکب شده است.ولی واکنش واحد محمود بسیار کوتھ 

اج از آن پس صوفیان و حکیمان نرم نرمک نظریھ ی فیض نوافالطونیان را کھ سخت روزمان بود 

داشت دگرگون یا رھا کردند.پس متفکرانی دیگر فرا آمدند و از نظام نوافالطونی بھ فلسفھ ی اصیل 

  افالطون روی آوردند.فلسفھ ی سبزواری زاده ی این جنبش بود.
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 »پاورقی ھای متن کتاب«                          
  مقدمھ:

تاریخ اثر ظھیرالدین ابواحسن علی بیھقی است کھ در ھندوستان با عنوان  تتمھ صوان الحکمھاب .[ظاھرا مراد مولف کت*
     منتشر شده است_م] حکماء االسالم

[مولف نام صاحب این کتاب را ذکر نکرده و در متن نیز بھ ھیچ روی بدان استناد نجستھ است.در میان کتاب ھای .**
اثر میرغیاث الدین منصور دشتکی  جام جھان نماوجود دارند.احتماال منظور مولف موجود فارسی چند اثر با این عنوان 

  است_م]

  فصل اول:

زندگی ودی افسانھ ای انگاشتنھ اند.اما پس از انتشار کتاب ستایش انگیز ج.برخی از محققان اروپایی زردشت را مو1
  ود پیام آور ایرانی را مورد تردید قرار داد.) دیگر نمی توان وجjackson) اثر جکسون (life of zoroaster(  زردشت

2.W.geiger: civilization of eastern Iranian in ancient times. 

3.M.haug:essay on the sacred language , writings and religion of the parsees , 1862 , p:303 

  . 1و  30یسنا  »در آغاز دو توام دو روح بودند و ھر یک کرداری خاص داشتند..«4

  .9و  29ھمان »از دو روح من آن کھ نیکی رسان تر است تمام آفرینش قدسی را با کالم پدید آورده است..«5

و میان آن ھا [ارواح دوگانھ ]فضای خالی یعنی آن چھ ھوا خوانده می شود و :«.این سخن نمودار نظر زندیکان است 6
  و فصل اول. بوھن دھیشن»محل برخورد آن ھاست وجود داشت.

  .182_185, ص  1846, ویراستھ ی کورتن , لندن ,  الملل و النحل.ابوالفتح تاج الدین محمد شھرستانی:7

  34جلد دوم, قاھره,چاپ اول [تاریخ نشر معلوم نیست],صالفضل فی الملل و الھواء و النحل ,.ابی محمد علی حزم:کتاب 8

او [ھراکلیتوس]این «دشتی در فلسفھ ی یونان باستان چنین نوشتھ است:) در زمینھ ی نفوذ مفاھیم زرerdmann.اردمان (9
شمرده شده است زاده ی نفوذ مغان  علھنیرو را تخم ھمھ ی رویدادھا و میزان نظم عالم می خواند.این امر کھ آن نیرو ش

را جنبھ ھای دوگانھ س قرار می دھد و آن دو ایران است.از سوی دیگر ھراکلیتوس آپولون و دیونوسوس را در جنب زیو
  »ی ذات زیوس کھ ھمان آتش اولی است می شمارد_و البتھ این کار او مستلزم تصرفی در اساطیر یونانی بوده است.

History of philosophy , vol 1 , p:50 

  ) نفوذ زردشت را در ھراکلیتوس محتمال نیافتھ است.Lawrence millsالرنس میلز(

American journal of pblology . vol.22 

  ) زردشت را پیشاھنگ ھگل خوانده است.lassalleبر اثر ھمین نفوذ احتمالی است کھ السال (

Paul janet: History of problems of philosophy , vol:2 , p:147 
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فیثاغورس ععدھای فرد را برتر از عددھای زوج داشتھ و «اردمان درباره ی نفوذ زردشت در فیثاغورس نوشتھ است:
) در مقایسھ ی مذھب فیثاغورسی با معتقدات چینی این نکتھ را مورد تاکید قرار داده است.از این گذشتھ gladischگالدیش(

بیان تضادھا از تضاد نور و ظلمت و تضد خیر و شر نیز نام برده است و این امر بسیاری از محققان پیشن فیثاغورس در 
  »ا مرھون آیین زردشت دانند.و کنونی را برانگیختھ است کھ آن مفاھیم ر

  33اردمان,پیشین,جلد اول,ص                                                                                 

در میان فیلسوفان کنونی انگلیس برادلی بھ نتیجھ ای مشابھ نتیجھ ی فلسفی زردشت رسیده است.سورلی در بحث .10
برادلی مانند گرین بھ یک حقیقت جاویدان کھ مادی نیست و باید «ادلی چنین نظر داده است:ارزش اخالقی فلسفھ ی بر

روحانی خوانده شود اعتقاد دارد و فعالیت اخالقی انسان را نمایشی از این حقیقت جاویدان می بیند چنان کھ برادلی آن را 
نیایی تفاوت وجود دارد.برادلی با اسناد "روگرفت" ھمان حقیقت سرمدی می شمارد.اما در زیر این مشابھت کلی د

کردن آن بھ شخصیت انسانی خودداری می ورزد و نتیجھ ای را کھ در فلسفھ ی  د"خودآگاھی" بھ "وجود مطلق" از مانن
گرین کمابیش بھ صورت تلویحی وجود دارد صریح می کند و می گوید کھ در حیات انسان و صحنھ ی عالم شر نیز مانند 

  »  از وجود مطلق است.خیر جلوه ای 

       Recent tendencies in ethics , pp 100_101. 

  .[اشاره است بھ عارف آلمانی قرن ھفدھم یاکوب بومھ_م]*

افالطون اشتباه کرد.در نظر زردشت ھمھ ی صورت ھای وجودی کھ از » الوجود«زردشت را نباید با » نیستی.«11
روند.از آنجا کھ روح نور سرانجام بر روح ظلمت غالب می گردد آفریده  روح ظلمت زاده می شوند نیست بھ شمار می

  ھای ظلمت موجوداتی ناپایدارند.

مھرپرستی وجھی از آیین زردشت است کھ در سده ی دوم مسیحی در امپراتوری روم رواج یافت.ھواداران مھر .12
خشی از وجود خدا می پنداشتند و برای پیوستن خورشید را عامل بزرگ نور می دانستند و می پرستیدند.روح انسانی را ب

روح بھ خدا بھ مناسک مرموزی می پرداختند.مھرپرستان درباره ی روح و پیوستن آن بھ خدا از راه ریاضت تن و عبور 
  آن از سپھر اثیر و تبدیل آن بھ آتش پاک نظرھایی آوردند کھ بھ نظر برخی از فرقھ ھای تصوف می ماند.

  124ن , جلد اول , ص .گای گر , پیشی13

.ھاگ این ارواح نگھبان را با مثل افالطونی مقایسھ کرده است.اما پوشیده نماند کھ فره وشی ھا بر خالف مثال ھا 14
انگاره ھایی نیستند کھ اشیاء این عامل از روی آن ھا ساختھ شده باشند.از این گذشتھ مثال ھا جاویدان و بی زمان و بی 

از آفریده ھای روشنایی نگھبانی می کنند ولی مثل افالطونی انگاره ھایی کامل و فوق حسی ھستند مکان اند.فره وشی ھا 
  . 206شباھت این دو نظر شباھتی ظاھری است. ھاگ :پیشین , ص 

.از دیدگاه صوفیان نیز نھاد انسانی سھ بھره دارد:مرکب از نفس و قلب و روح است.قلب کھ ھم مادی و ھم غیرمادی یا 15
وجدان «ادی و نھ غیرمادی است میانجی نفس و روح و عامل معرفت اشرف بھ شمار می رود.می توان معنی کلمھ ی نھ م

  نزدیک دانست.» قلب«بھ کار برده است بھ معنی کلمھ ی صوفیانھ ی  را کھ شنکل»

  .104.گای گر : پیشین , جلد اول , ص 16

ی خود از مراحلی چند می گذرد.صوفیان از پنج مرحلھ یاد کرده در جھان شناسی صوفیان نیز روان انسانی در سفر آسمان
  اند.ولی چگونگی این مراحل اندکی با چگونگی مراحل آیین زردشتی فرق دارد.مراحل پنج گانھ ی صوفیان چنین اند:
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  .عالم جسم(ناسوت).1

  .عالم عقل مجرد(ملکوت).2

  .عالم قدرت(جبروت).3

  .عالم نفی(الھوت).4

  (ھاموت). .عالم سکوت محض5

  محتمال صوفیان این مراحل را از جوگیان ھندی  بھ وام گرفتھ اند.جوگیان از ھفت مرحلھ یا سطح وجودی نام برده اند:

  .مرحلھ ی تن جسمانی.1

  .مرحلھ ی ھمزاد اثیری.2

  .مرحلھ ی نشئھ ی حیات.3

  .مرحلھ ی طبع انفعالی.4

  .مرحلھ ی فکر.5

  .مرحلھ ی نور معنوی یا عقل.6

  ھ ی روح مجرد..مرحل7

                                              Annie Besant : reincarnation , p:30. 

مسیحی می توان پنج نوع اندیشھ تشخیص داد.نخست اندیشھ ی مانوی است  400اگر بر صواب باشم در حوالی سال .«17
  »سخت موثر افتاد... کھ بھ آرامی راه خود را گشود و حتی در میان روحانیان [مسیحی]

  Harnack:history of Christian dogma , vol 5 , p:56. 

جدال با مانویان متفکران را بر ان داشت کھ ھمھ ی صفات خدا را مظھر یک امر تصور کنند و احدیت خدا را بخش «
  .120ھمان و ص »ناپذیر دانند.

کھ در مقدمھ ی کتاب سرود روح ویراستھ ی بھ وان از او  .برخی از مانی شناسان شرقی و از آن جملھ افراییم سیروس18
نام رفتھ است بر آنند کھ مانی یکی از شاگردان گنوستیک سریانی بارده سانس (یا باردیصان) بوده است.اما محمد ابن 

.برکیت ز چند رسالھ کھ مانی بر ضد این گنوستیک نگاشتھ است یادکرده است الفھرستاسحاق الندیم مولف دانشور کتاب 
در سخنرانی ھای خود راجع بھ مسیحیت شرقی ابتدایی ترجمھ ای آزاد از کتاب بارده سانس بھ دست می دھد و از این 
ترجمھ بر می آید کھ اثر بارده سانس دیدی گامال مسیحی دارد و با تعالیم مانی سازگار نیست.با این ھمھ ابن حزم در کتاب 

این ھر دو ازجھاتی موافقت داشتند با این تفاوت «) چنین می نویسد:36جلد دوم ص ( الفصل فی الملل و االھواء و النحل
  »کھ مانی ظلمت را اصلی زنده می انگاشت.

  منابع مانی:.19
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  .52- 56,  1871, ویراستھ ی فلوگل و دیگران , جلد اول , الیپ زیگ ,  کتاب الفھرستمحم ابن اسحاق الندیم:

  .180-181, جلد اول , ص  1883, ویراستھ ی ھوتس ما , لندن ,  بیتاریخ الیعقواحمد ابن ابی یعقوب:

  .36,جلد دوم , :پیشینابی محمد علی حزم

  .188- 192, ص  پیشینابوالفتح تاج الدین محمد شھرستانی: 

“Mani” , encyclopedia Britannica. 

C.Salemann : bulletin de l’Academie des sciences de St.peterbourg , Series 5 , 15 April 1907 , pp 
175_184. 

.می توان فلسفھ ی  طبیعت مانی را با تصور چینیان از آفرینش سنجید.بھ عقیده ی چینیان ھر چھ ھست زاده ی پیوند 20 
نام دارند تحویل می  )Tai Keih) است.اما یین و یانگ بھ اصل یگانھ ی واالتری کھ تای کیھ (Yang) و یانگ (Yinیین (

  ال آن کھ مانی چنین تحویلی را میسر نمی بیند و بر آن است کھ طبایع ھرگز از اصلی واحد بر نمی آیند .یابند ح

  .توماس آکویناس در بیان و نقد رای مانی درباره ی تباین عوامل اوالی ھستی چنین می نویسد:21

ھا خواستار صیانت ذات خود ھستند.پس آ)آنچھ ھمھ چیزھا خواستار آن اند باید مطلوب اصل شر نیز باشد ؛اما ھمھ ی چیز
  اصل شر ھم باید خواستار صیانت ذات خود باشد.

ب)آن چھ ھمھ ی چیزھا خواستار آن اند نیک است ؛ اما ھمھ ی چزھا خواستار صیانت ذات خود ھستند ؛ پس صیانت ذات 
  نیک است.

امری نیک است_و این ھم تناقض پیش  بنابراین اصل شر باید خواستار صیانت ذات خود باشد ؛ پس اصل شر خواستار
  می آورد.

God and his creators , Tr.rickaby , book 2 , p:105. 

  .منابع مزدک:22

  .166_181, ص  1897, ویراستھ ی شفر , پاریس . سیاست نامھابوعلی حسن نظام الملک:

  .186,جلد اول , ص  پیشینشھرستانی :

Al_biruni: cbronology of ancient nations.Tr.E.Sachau , London , 1879 , p:192. 

  .نحلھ ی زروانی در سده ی پنجم مسیحی در ایران رواج داشت.نگاه کنید بھ:23

Z.D.M.C , vol.LVII ,p:562. 

   فصل دوم:

  متاسفانھ آثار سرخسی یکی از شاگردان برجستھ ی یعقوب بی اسحاق الکندی فیلسوف عرب بود بھ جا نمانده اند..1
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در کتاب خود بھ نام تاریخ فلسفھ در اسالم فلسفھ ھای فارابی و ابن سینا را بھ تفصیل باز می نماید ولی در بیان  .دوبور2
فلسفھ ی ابن مسکویھ تنھا بھ تعالیم اخالقی او بسنده می کند.من در این مقام فلسفھ ی اوالی ابن مسکویھ را کھ مسلما منظم 

ان می کشم و نیز بھ جای جنبھ ی نوافالطونی ابن سینا خدمت اصیل او را بھ فلسفھ تر از فلسفھ ی اوالی فارابی است بھ می
  ی کشورش پیش می نھم.

3.maulana shibli : ilm al_kalam , haidarabad , p:141. 

  است کھ فعالیت نفسانی را معلول قوه ای مستقل می شمارد_مترجم.] faculty psychology.[مقصود *

بھ وسیلھ  1894ت از مجموعھ آثار ابن سینا کھ در کتاب خانھ ی موزه ی بریتانیا موجود است و در این رسالھ بخشی اس.4
بھ  رسالھ ی عشقاست کھ در عصر خود ابن سینا بھ نام  رسالھ فی ماھیت العشقی مرن ویراستھ شده است.[مراد مولف 

  ]فارسی در امده است_مترجم.

اثر  تتمھ صوان الحکمھالف و دنبالھ.[ظاھرا مراد مولف کتاب  28, برگ  .کتاب بیھقی , کتابخانھ ی سلطنتی برلین5
  منتشر شده است_مترجم.] تاریخ حکماء االسالمظھیرالدین ابوالحسن بیھقی است کھ در ھندوستان با عنوان 

  فصل سوم:

  .در دوره ی خالفت عباسی بسیاری کسان در نھان مانوی آیین بودند.1

  .338, ص 1871, ویراستھ ی فلوگل و دیگران , جلد اول , الیپ زیگ , ب الفھرست کتامحمد بی اسحاق الندیم:

   از مباحثھ ی ابوالھذیل و صالح ثنوی در این باره سخن رفتھ است. المعتزلھدر کتاب 

T.W.Arnold (ed.):al_mutazila , leipsiz , 1902 , p:133. 

 .Macdonald:Literary history of Persia , vol.1 , p:281ایضا رجوع شود بھ:

فون کره مر مجادالت دینی دوره ی اموی را شروع کار فرقھ ی معتزلھ می شمارد.البتھ این فرقھ اساسا ایرانی نبود ولی 
چنان کھ براون می نویسد شیعیان در موارد بسیار با فرقھ ھی قدریھ و معتزلھ توافق داشتند و از این رو ھنوز ھم مذھب 

گوناگون بھ افکار معتزلیان می ماند و شیعیان از ابوالحسن اشعری کھ رقیب بزرگ معتزلیان بود  شیعی ایران از جھات
  بیزاری می جویند.

  .283, ص ھمان براون , 

  در ھر حال می توان گفت کھ برخی از نمایندگان بزرگ فرقھ ی معتزلھ مانند ابوالھذیل بھ مذھب شیعھ گروش داشتند.

  .28, ص  پیشینآرنولد , 

طرف دیگر بسیاری از پیروان اشعری ایرانی بودند و از این بر می آید کھ نحوه ی اندیشھ ی اشعری را نباید سامی  از
  محض انگاشت.رساالت ابن عساکر در ایم مورد قابل مالحظھ است.

  .34, ص  1846, ویراستھ ی کرتن , لندن , الملل و النحل ابوالفتح تاج الدین محمد شھرستانی:.2

3.Frankel : ein mu’tazilitischer kalam , wien , 1872 , p:13. 
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  ؛48, ص پیشین.شھرستانی :4

Steiner:die mu’taziliten , leipsig , 1865 , P:59. 

, جلد چھارم , قاھره , [تاریخ نشر معلوم نیست], چاپ کتاب الفصل فی الملل  و االھواء و النحل .ابی محمد علی حزم : 5
  :197اول , ص 

  .42, ص پیشین تانی , شھرس

  .57, ص پیشین .اشتاینر:6

  .59, ص  ھمان.7

  .38ص پیشین , .شھرستانی ,8

  .42, جلد پنجم , ص پیشین .ابن حزم:9

  .38ص  پیشین ,شھرستانی :.10

  .80, ص پیشین .اشتاینر:11

  .38, ص, پیشین .شھرستانی 12

  .197و  194,جلد چھارم , ص پیشین .ابن حزم : 13

  .194 , ص ھمان.14

  .44, ص پیشین .شھرستانی:15

,اثر ابوسعید کتاب المسائل فی الخالف بین البصریین و البغدادیین فی الکالم فی الجوھر .در بحث مذھب ذره از 16
  نیشابوری , ویراستھ ی آرثر بیرام استفاده ی بسیار کرده ام.

  .161ص پیشین , .مکدونالد:17

قھ ھای مرتد ایرانی را محصول مبارزه ی مداوم ایرانیان پردستان کھ خواھان وجود فرالفصل ... .ابن حزم در کتاب 18
  در ھم شکستن قدرت عرب بھ شیوه ھایی مسالمت آمیز بودند شمرده است.

Von Kremer : Gescbicbte der Herrscbenden ideen des islams.pp:10 & 11. 

  .149ص  پیشین ,شھرستانی , .19

  الف. 149, کتابخانھ ی دانشگاه کمبریج , برگھ ی اویدان کبیر ج.ابوالفضل استرآبادی :20

  الف. 280برگ  ھمان ,.21

  .ب 366 برگ,  ھمان .22
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  ب. 155, برگھ ی  ھمان.23

  الف. 382, برگھ ی  ھمان.24

25.Mehren (ed) : “Extracts from Ibn Asakir” , Travaux de la Troiseme Session du congress 
international des orientalists , P:261. 

  ابن خلکان.وفیات االعیان .شرح مباحثھ ی جبایی و اشعری در 26

  (مقدمھ). 7ص ھمان ,.اشپیتا:27

  .69ص  , پیشین.شھرستانی : 28

 .Shibli :ilm al_kalam , PP . 60 &72بھ بعد: 201, ص  پیشینمکدانلد : .29

نمی داند.می گوید:کیفیات حسی و از آن جلمھ بعد محصول فعل متقابل  .لوتسھ از اتم گرایان است ولی اتم ھا را مادی30
اتم ھا ھستند.پس اتم نمی تواند خود واجد کیفیت امتداد باشد.حقیقت حسی بعد مانند حقیقت زندگی و سایر کیفیات حسی از 

  محسوب می شوند.» تناھیوجود اوالی الی«ھمکاری نقطھ ھای نیرو فراھم می آید.این نقطھ ھا دروعاء زمان مبادی فعل 

  .72و  64.شبلی:پیشین , ص 31

  .82, ص پیشین .شھرستانی:32

دارد کھ اگر در عصر دکارت دکارت  گفتار درباره ی روشچنان شباھت تامی بھ «غزالی احیاء علوم الدین .کتاب 33
المنفذ من بھ جای کتاب مولف بھ خطا »[ترجمھ ای از آن در دست بود ھمھ کس دکارت را بھ انتحال متھم می کردند.

  ]نام برده است_مترجم احیاءعلوم دین از کتابالضالل 

Lewes: history of philosophy , vol II .P:50. 

34.journal of the  amerian oriental society , Vol.20 , P:103. 

  .3ص المنفذ من الضالل ,.ابوحامد محمد غزالی : 35

  بھ بعد.  3,ص  4آگره ,شماره ی االمام الھمام ابوحامد الغزالی ,النظرفی بعض مسائل .سید احمد: 36

  .66, ص پیشین .شبلی :37

  .64و  63, جلد پنجم , ص  پیشین .ابن حزم ,38

  الف. 3, کتابخانھ ی اداره ی ھندوستان , برگ مشکوه االنوار .ابوحامد محمد غزالی : 39

  است. .غزالی در این باره بھ ذکر یک حدیث نبوی پرداختھ40

  الف. 10, برگ  ھمان

ورشید روشن شده است ما را بس شناخت آنچھ در پرتو خ«.بیرونی تعالیم آریابھاتا را می پسندید و چنین نقل می کند:41
است.آنچھ در ورای این است ھرچند وسعت ناپیمودنی دارد ما را سودی نمی رساند.زیرا حواس چیزی را کھ از دسترس 

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

http://Negashteh.Com
http://Negashteh.Com


 

 

از این سخن می توان بھ فلسفھ »ک نمی کند و چیزی کھ حواس ادراک نکند بر ما دانستھ نمی شود.آفتاب برکنار باشد ادرا
  ی بیرونی رسید:دانش یقینی فقط از ادراکات حسی کھ بھ وسیلھ ی عقل بھ یکدیگر پیوستھ شوند بھ دست می آید. 

De boor:History of philosophy in islam , London , 1933 , P:146. 

  گویند_مترجم]» زمان  واکنش«لھ ی زمانی بین شروع فعالیت یک تحریک بیرونی و شروع واکنش ارگانیسم را .[فاص*

نزد ابوعلی بن ھیثم حقیقت صرفا چیزی است کھ بھ قوای حسی و ادراکی عرضھ و بھ وسیلھ ی فھم دریافت می .«42
  .150, ص ھمان » شود,ادراکی است کھ صورتی منطقی بھ خود گرفتھ است.

  فصل چھارم:

  الف. 5, کتابخانھ ی اداره ی ھندوستان , برگ شرح حکمھ العین .شمش الدین محمد مبارک : 1

  .الف 12 برگ,  ھندوستان ی اداره ی کتابخانھ,  العین حکمھ شرح .محمد ھاشم حسینی:2

  ب. 14, برگ  ھمان.3

  ب. 8,برگ  پیشین .شمش الدین محمد مبارک ,4

  الف. 9, برگ  ھمان.5

  الف. 20, برگ  مانھ.6

  .الف 11 برگ,  ھمان .7

  .ب 11 برگ,  ھمان .8

  .الف 14 برگ,  ھمان .9

  .ب 14 برگ,  ھمان .10

  .الف 15 برگ,  ھمان .11

  .ب 15 برگ,  ھمان .12

  فصل پنجم:

 خبر داده اند کھ والریانوس شکست خورده و اکنون در دست شاپور است.تھدیدات قوم فرانک و اقوام آلھ مانی.«1
)Allimanni) و قوم گوت (goth.و ایرانیان ھمھ برای روم منحط ما ھراس انگیزند (« 

 Vaughan : Hall hours witb mystics , p:63. 

.استادان اخیر فلسفھ ی نوافالطونی بھ عنصر خلسھ کھ می توانست برخی از اذھان را جذب کند بی اعتنایی کردند و بدین 2
بھ صورت نظام فکری کھ ھیچ گونھ جذبھ ی انسانی نداشت درآوردند.در این باره ویتاکر  وسیلھ فلسفھ ی نوافالطونی را
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استادان اخیر این نحلھ وصول بھ خلسھ ی عارفانھ را کاری دشوار تلقی کردند و رفتھ رفتھ آن را برای «گفتھ است:
  »زمینیان ناممکن شمردند.

Whittaker : Neo_platonism , P:101. 

   .146 ھ ی, آی 2.سوره ی 3

  .2 ی آیھ,  2 ی سوره.4

  . 21و  20 ی آیھ,  51 ی سوره.5

  .15 ی آیھ,  50 ی سوره.6

  .35 ی آیھ,  24 ی سوره.7

  .9 ی آیھ,  42 ی سوره.8

  .87 ی آیھ,  17 ی سوره.9

  .20 ی آیھ,  88 ی سوره.10

  .92 ی آیھ,  16 ی سوره.11

نجم ھجری کتاب پاتان جالی و احیانا سان خیا سوت  را بھ عربی بیرونی در سده ی پ«.وبر بھ استناد السن می نویسد:12
  »گردانید ولی آنچھ از این ترجمھ ھا در دست است بر اصل سنس کریت آن ھا منطبق نمی شود.

Weber :History of indiau literature . P: 239. 

  .نیکلسن تعاریف گوناگون تصوف را گرد آورده است.13

 .journal of royal Asiatic society , APRIL 1096رجوع کنید بھ:

می دانیم کھ پس از عصر اسکندر بوداگرایی در ایران خاوری «.گایگر درباره ی پیشرفت آیین بودا نوشتھ است:14
نیرومند بود و حتی در نواحی دورافتاده ای چون تبرستان پیروان فراوان داشت و بسیاری از کاھنان بودایی بھ بلخ راه 

وضع کھ احتماال در سده ی اول پیش از مسیح آغاز شد تا سده ی ھفتم مسیحی دوام آورد.سرانجام بر اثر اسالم  اینیافتند 
گرایی از گسترش آیین بودا در کابل و بلخ کاست.ناگفتھ نماند کھ سرگذشت زردشت بدان صورت کھ ابومنصور محمد 

  »دقیقی بھ ما رسانیده است در ھمین عصر پدید آمد.

W.Geiger : civilization of eastern Iranian in ancient times , Vol.II . P:170. 

  ب. 8, کتابخانھ ی ترینیتی کالج , برگ  مقصد االقصی.عزیز ابن محمد نسقی :15

  ب . 10, برگ  ھمان.16

  . ب 23 برگ,  ھمان.17

  . ب 3 برگ,  ھمان.18
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  . ب 15 برگ,  ھمان.19

  .58, ص  پیشین.ویتاگر , 20

  .57, ص  نھما.21

  , فصل ھفتم.دبستان المذاھب .22

23.Erdmann : History of philosophy Vol.I , P:367. 

  الف. 10, کتاب خانھ ی سلطنتی برلین , برگ شرح انواریھ .محمد شریف ھروی :24

  ب. 11, برگھمان .25

  الف. 34برگ  ھمان ,.26

  .ب 57 برگ,  ھمان.27

  .ب 60 برگ,  ھمان.28

  .ب 92 برگ,  ھمان.29

  .82 برگ,  ھمان.30

  ب. 87, برگ  ھمان.31

  ب. 81, برگ  ھمان.32

  الف. 21, برگ مقصد اقصی .عزیز بن محمد نسقی : 33

  .10, قاھره , جلد اول , ص انسان الکامل فی معرفھ االخر و االوائل .عبدالکریم بن ابراھیم جیالنی , 34

  ل شده است_مترجم.]نق 77[پاره ای است از سخن وردزورث کھ در صفحھ ی.*

  .22, جلد اول , ص ھمان .35

  .26, جلد دوم , ص ھمان .36

37.Matheson : Aids to the study of german theology , P:43. 

یا » خالق متشخص«.این نکتھ بھ مفھوم برھمای پدیدار کھ در ودان تا آمده است بسیار شباھت دارددر نظام ودان تا 38
ظاھرا با شان کارا و باداریانسا کھ بھ دو است.جیالنی » برھمای فی النفسھ«ی وجود مطلق یا  پراجاپاتی سومین مرحلھ

برھما _یکی با کیف و دیگری بی کیف_ باور داشتند ھمداستان است.ھمچنین جریان آفرینش در ھر دو نظام  مشابھ و 
) و از Asat» (است«مطلقیت خود از جھت » فکر مطلق«است.در نظام ودان تا » فکر مطلق«عبارت از سیر نزولی 

) نام گرفتھ است.جیالنی با وجود یک گرایی مطلق خود بھ نظر Sat» (ست«جھت تجلی کھ قبول محدودیت است 
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رامانوجا نزدیک شده و ظاھرا حقثقت نفس انفرادی را پذیرفتھ و از شان کارا کھ در مرحلھ ی وصول بھ معرفت اشرف 
  ی دانست دور شده است.ایش وارا و پرستش آن را ضرور نم

  . 40, جلد اول , ص  پیشین.عبدالکریم بن ابراھیم جیالنی :39

  [اصل شعر: فکنت اناھی و ھی کانت انا و ما / لھا فی وجود مفرد من ینازع. مترجم]**

  .48, جلد اول , ص  ھمان.40

  ماتیو آرنولد» ور سازیم ما را یارای آن نیست کھ بھ دلخواه خود / آتش را کھ در قلب خانھ دارد شعلھ.«41

  .8, جلد اول , ص  پیشین.42

  [اصل شعر:***

  : و ان تقل:ان قلت: واحده صدقت                

  اثنان , حق_انھ اثنان؛                

  او قلت , وبل انھ لمثلث؛                

  ]فصدقت؛ ذاک حقیقھ االنسان!_مترجم                 

ً یمشی کمن مثلھ فی الظلمات لیس بخارج منھا...او من کان میت[«**** , آیھ ی 6سوره ی »ا فاحیبا و جعلنا لھ نورا
  ._مترجم]122

  فصل ششم:

  .6,ایران ,ص  اسرار الحکم.مالھادی سبزواری :1

  .8, ص ھمان .2

  .ھمان.3

  .10 ص,  ھمان.4

  . 29و 28 ص,  ھمان.5

  .151 ص,  ھمان.6

  .6 ص,  ھمان.7

گر حس مشترک کھ ادراک صور خیالی است نامی نبرده است.سبزواری درباره ی حس مشترک *[مولف از فعالیت دی
قوتی است کھ ادراک کند محسوسات خمسھ را بھ توسط حواس ظاھره و....ھمچنین از آن راه کھ چون «چنین نوشتھ است:

باطن دارد و صور خیالیھ  آیینھ دورویی است رویی بھ ظاھر دارد و از طرق حواس ادراک محسوسات کند ؛ و رویی بھ
  »را و ترکیبات متخیلھ را در باطن ادراک کند.
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  ._مترجم]205, قمری , ص  380, تھران ,  اسرار الحکم

**[مولف بھ سبب آنکھ یکی از دو فعالیت حس مشترک را نادیده گرفتھ است کار قوه خیال را منحصر بھ حفظ صور اشیاء 
قوتی است کھ حافظھ است ھر «ل در نظر سبزواری و اکثر حکیمان اسالمی خارجی دانستھ است حال آنکھ قوه ی خیا

صوری را کھ حس مشترک آن ھا را ادراک نموده_خواه از خارج بھ توسط مشاعر ظاھر و خواه از داخل چون ادرا 
  »صوری کھ بھ خیال سپرده شده.

  ._مترجم.]207ص  ھمان

  

  

                                                         

  

  

  »لغزش ھای تایپی کمبودھا و پوزش بابت«                                                       

  1391زمستان  تبریز_                                                                    

  مھرپویا.ع                                                                                                   
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