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»ﻣﻘدﻣﮫ«
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن اﻣﺗﯾﺎز ﻣﻌﻧوی ﻣردم اﯾران ﮔراﯾش آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻌﻣق ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﭘژوھﻧده ای ﮐﮫ
ﺑﺧواھد ﻧظﺎم ھﺎی ﻓﮑری ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ی اﯾران ﺑﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﻧﺎﺧرﺳﻧدی ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺑﺎ آن ﮐﮫ از
ﻟطﺎﻓت ﻏرﯾب ﻓﮑر اﯾراﻧﯽ ﺳﺧت ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ھﻣﭼون ﻧظﺎم ﮐﺎﭘﯾﻼ )(kapilaی ھﻧدی ﯾﺎ ﻧظﺎم
ﮐﺎﻧت آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﻧﻣﯽ ﺧورد.ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ذھن اﯾراﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻗﺎﯾق ﻓﮑری ﺑﯽ ﺷﮑﯾب اﺳت.وﻟﯽ ﺗوان
آن ﻧدار د ﮐﮫ از ﻣﺷﺎھده ی واﻗﻌﯾت ھﺎی ﭘراﮐﻧده ﺑﮫ اﺻول ﮐﻠﯽ ﭘﯽ ﺑرد و ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم ھﺎی ﻓﮑری داﻣﻧﮫ
دار ﺑﭘردازد.ﺑرھﻣن ﻧﺎزک اﻧدﯾش ھﻧدی ﺑر وﺣدت درون ھﺳﺗﯽ دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ؛ اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز ﭼﻧﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧد.اﻣﺎ ﺑرھﻣن ھﻧدی ﻣﯽ ﮐوﺷد ﮐﮫ اﯾن وﺣدت ﮐﻠﯽ را در ھﻣﮫ ی آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﺟزﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺟوﯾد و در
ﻣظﺎھر ﮔوﻧﺎﮔون ھﺳﺗﯽ ﻣﻧﻌﮑس ﺑﺑﯾﻧد ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﯾراﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻠﯾت اﯾن وﺣدت ﺧوﺷﻧود اﺳت و
ﺑرای ﺳﻧﺟش ﻋﻣق و وﺳﻌت آن ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻣﯽ ورزد.ذھن اﯾراﻧﯽ ﭼون ﭘرواﻧﮫ ای ﺳرﻣﺳت از ﮔﻠﯽ ﺑﮫ ﮔﻠﯽ ﭘر
ﻣﯽ ﮐﺷد و ظﺎھرا ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺻورت ﮐﻠﯽ ﺑﺎغ را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ژرف ﺗرﯾن اﻓﮑﺎر و ﻋواطف
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 واﻻ را ﺿرور ﻣﯽ داﻧﻧد آرام آرام از آزﻣﺎﯾﺷﯽ
ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺳﺧت ﺳراﻧﮫ ﻧﻣودھﺎ را ﻣﯽ ﮐﺎوﻧد و ﺑﮫ ﻧظﻣﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﮫ در اﻧدرون ﻧﮭﺎن اﺳت
ﻣﯽ رﺳﻧد.اﯾراﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧظﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻣطﻣﺢ ﻧظر ﻗرار ﻧﻣﯽ دھد ,وﻟﯽ ﺑرادر ھﻧدی او ﻧﯾﮏ آﮔﺎه
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﻧﺟﯾده در آورد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آﺷﮑﺎر ﻧﺎھﻣﺳﺎﻧﯽ ذھن اﯾراﻧﯾﺎن و ھﻧدﯾﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﯾران ﺗﻧﮭﺎ ﻧظﺎم ھﺎی ﻓﮑری ﻧﺎﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻣﯽ آﯾﻧد و در ھﻧد ﻧظﺎم ھﺎﯾﯽ ﺑزرگ ﭼون ﻧظﺎم دوان ﺗﺎ) (vedantaﻓراھم ﻣﯽ ﺷوﻧد.از اﯾن رو ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑﺧواھد در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﭘژوھش ﮐﻧد و طرح ﺟﺎﻣﻌﯽ رﺑﺎره ی اﺻل وﺣدت ﺑﮫ دﺳت آورد ﺑﮫ
ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد از ﮐﺗﺎب ھﺎی اﯾراﻧﯽ روی ﺑرﺗﺎﺑد و ﺑﮫ اﺛﺎر ﺣﮑﯾم آﻧدﻟﺳﯽ اﺑن اﻟﻌرﺑﯽ ﮐﮫ آﻣوزش ژرف او ﺑﺎ
اﺳﻼم ﺧﺷﮏ ھﻣوطﻧﺎﻧش ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت رﺟوع ﮐﻧد.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑر اﯾراﻧﯽ وﺿﻌﯽ ﺧﺎص ﺑرﻗرار اﺳت.ﺗﻌﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ اﯾران ﺷﺎﯾد ﺑر اﺛر ﻧﻔوذ ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﺳﺎﻣﯽ
ﺳﺧت ﺑﺎ دﯾن آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت و اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﻧوآور ھﻣواره ﺑﻧﯾﺎدﮔذاران ﺟﻧﺑش ھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑوده اﻧد.ﭘس از ﻏﻠﺑﮫ
ی ﻋرب ﺑر اﯾران ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ 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 ﻻﯾﻧﻔﮏ ﻓﮑر اﯾراﻧﯽ ﺷد و

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑﻌد_ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾرو آﻧﺎن ﺑودﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧرده ﺳﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﺑدان ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد_ھﻣﮫ ﺑﮫ
زﺑﺎن اﻓﻼطون ﯾﺎ ارﺳطو ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻧد.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺑرای ﻓﮭم ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ اﮐﺛر
ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑﮫ دﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﻧﮫ اﻧد.
رﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﺎﺿر ﺣﺻول ﮐوﺷﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھﻣوار ﮐردن زﻣﯾﻧﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾران ﺑذل ﺷده
اﺳت.ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﺗﺗﺑﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﺗظﺎر ﮐﺷف و اﺑﺗﮑﺎر داﺷت.ﺑﺎ اﯾن وﺻف دو ﻧﮑﺗﮫ ی ﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﮫ 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.
ب(ﻣوﺿوع ﺗﺻوف ﺑﮫ طرزی ﻋﻠﻣﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ.و از ﺷراﯾط ظﮭور آن ﺳﺧن رﻓﺗﮫ اﺳت.ﻧظر
ﻣن ﺑر ﺧﻼف ﻧظر راﯾﺞ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻوف از اﻣﺗزاج ﻧﯾروھﺎی ﻋﻘﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﭘدﯾد اﻣد و
آن ﻧﯾروھﺎ ﺟﺑرا روح ﺧﻔﺗﮫ ی اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧود آوردﻧد و ﺑﮫ ﺳوی آرﻣﺎن ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﯾﺎت ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﻧد.
ﭼون از زﺑﺎن ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﮐﮭن اﮔﺎھﯽ ﻧدارم آن ﭼﮫ در ﺑﺧش اول رﺳﺎﻟﮫ درﺑﺎره ی زردﺷت ﻧوﺷﺗﮫ ام
اطﻼﻋﺎت 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:
(1ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﮑﻣﺎء اﺛر ﺑﯾﮭﻘﯽ.

*

(2ﺷرح اﻻﻧوارﯾﮫ اﺛر ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ھروی.
(3ﺣﮑﻣﮫ اﻟﻌﯾن اﺛر ﻧﺟم اﻟدﯾن ﻋﻠﯽ دﺑﯾران ﮐﺎﺗﺑﯽ.
(4ﺷرح ﺣﮑﻣت اﻟﻌﯾن اﺛر ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﺑﺎرک.
(5ﺷرح ﺣﮑﻣت اﻟﻌﯾن اﺛر ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺣﺳﯾﻧﯽ.
(6ﻋوارف اﻟﻣﻌﺎرف اﺛر اﺑوﺣﻔص ﻋﻣر ﺳﮭروردی.
(7ﻣﺷﮑوه اﻻﻧوار اﺛر اﺑوﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﻏزاﻟﯽ.
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(8ﮐﺷف اﻟﻣﺣﺟوب اﺛر اﺑواﻟﺣﺳن ﻋﻠﯽ ھﺟوﯾری.
(9رﺳﺎﻟﮫ ی ﻧﻔس ارﺳطو اﺛر اﻓﺿل اﻟدﯾن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.
(10رﺳﺎﻟﮫ اﺛر ﻣﯾر ﺳﯾد ﺷرﯾف ﻋﻠﯽ ﺟرﺟﺎﻧﯽ.
(11ﺧﺎﺗﻣﮫ,اﺛر ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﮔﯾﺳودراز.
(12ﻣﻧﺎزل اﻟﺳﺎﺋرﯾن اﺛر ﻋﺑدﷲ اﺳﻣﺎﻋﯾل ھروی.
(13ﺟﺎوﯾدان ﻧﺎﻣﮫ اﺛر اﻓﺿل اﻟدﯾن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.
(14ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﮑﻣﺎء اﺛر ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﮭروزی.
(15ﻣﺟﻣوع آﺛﺎر ,اﺑوﻋﻠﯽ ﺣﺳﯾن اﺑن ﺳﯾﻧﺎ
(16رﺳﺎﻟﮫ ﻓﯽ اﻟوﺟود اﺛر ﻣﯾر ﺳﯾد ﺷرﯾف ﻋﻠﯽ ﺟرﺟﺎﻧﯽ
(17ﺟﺎوﯾدان ﮐﺑﯾر اﺛر اﺑواﻟﻔﺿل اﺳﺗرآﺑﺎدی
(18ﺟﺎم ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ

**

(19ﻣﻘﺻد اﻻﻗﺻﯽ اﺛر ﻋزﯾز اﺑن ﻣﺣﻣد ﻧﺳﻘﯽ
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ﺑﺧش ﻧﺧﺳت:ﻓﻠﺳﻔﮫ در اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﻓﺻل اول:دوﮔراﯾﯽ اﯾراﻧﯽ

.1زردﺷت
در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ ی آرﯾﺎﯾﯾﺎن اﯾراﻧﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه از آن زردﺷت ﺣﮑﯾم اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳت.ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در
دﺷت ھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺳرودھﺎی وداﯾﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد آرﯾﺎﯾﯾﺎن اﯾران ﮐﮫ از ﮔﺷت و ﮔذار داﺋم ﺑﮫ ﺗﻧﮓ
آﻣده ﺑودﻧد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺳﮑوﻧﯽ ﺗن در دادﻧد و آﻏﺎز ﮐﺷﺎورزی ﮐردﻧد.وﻟﯽ ﻧظﺎم ﻓﻼﺣﺗﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﺳﺗﻘرار
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.
ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﺳﮑوﻧﯽ و ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوﺷﯽ وﺟود داﺷت آرﯾﺎﯾﯾﺎن اﯾرﻧﯽ و ﻏﯾر اﯾراﻧﯽ را ﺑﮫ ﺳﺗﯾزه
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
آرﯾﺎﯾﯾﺎن آﻏﺎز ﺷد و رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل آرﯾﺎﯾﯾﺎن اﯾراﻧﯽ و ظﮭور ﻧظﺎم دﯾﻧﯽ زردﺷت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ
در ﻋﺻر ﺳوﻟون و ﺗﺎﻟس ﻣﯽ زﯾﺳت اﻧﺟﺎﻣﯾد.
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در ﭘرﺗو ﻧﺎﭼﯾز ﺧﺎور ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ظﮭور زردﺷت ﺑﮫ دو ﺟﻧﺎح
ﺑﺧش ﺷده اﻧد:ﭘروان ﻧﯾروھﺎی ﺧوب ﺧودی و ھواداران ﻧﯾروھﺎی ﺑد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ.زردﺷت ﻧﯾز ﭘﺎ در ﻣﯾدان اﯾن
ﭘﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﮭد و ﺑﺎ ﺷور اﺧﻼﻗﯽ 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
درﺑﺎره ﺟﻧﺑﮫ ی ﻓﻠﺳﻔﯽ آن آﯾﯾن اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧظﺎم ﻓﮑری زردﺷت را ﺗﻧﮭﺎ از ﻟﺣﺎظ ﺗﺛﻠﯾث ﭘر ارج ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﯾﻌﻧﯽ ﺳﮫ ﻣوﺿوع ﺧدا و اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت ﻣطﻣﺢ ﻧظر ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.
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ﮔﺎی ﮔر در ﮐﺗﺎب ﺗﻣدن اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎوری در ﻋﺻر ﺑﺎﺳﺗﺎن  2اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زردﺷت دو اﺻل اﺳﺎﺳﯽ از
آرﯾﺎﯾﯾﺎن ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ ارث ﺑرد:
(1ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ طﺑﯾﻌت اﺳت.
(2ﮐﺷﺎﮐش در ذات طﺑﯾﻌت راه دارد.
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
ﻣﺗﻌدد ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدﻧد.زردﺷت آن ارواح را ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺧﺷﯾد و آن ﯾﮕﺎﻧﮫ را "اھوراﻣزدا" ﺧواﻧد.ﺑر ھﻣﯾن ﺳﯾﺎق
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
دوﮔﺎﻧﮫ ی ﯾﮏ وﺟود اوﻟﯽ اﻧﮕﺎﺷت.از اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ در ﻧظر ھﺎگ ﭘﯾﻐﻣﺑر اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن از ﺟﮭت دﯾﻧﯽ
ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳت اﺳت و از ﺣﯾث ﻓﻠﺳﻔﯽ دوﮔرای.
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اﻣﺎ اﮔر ﺑﮫ دو روح _روح ﺧﺎﻟق ھﺳﺗﯽ و روح ﺧﺎﻟق ﻧﯾﺳﺗﯽ_اﻋﺗﻘﺎد ﮐﻧﯾم 4و ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ اﯾن دو در ﯾﮏ
وﺟود ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧدن و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد  5و ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد اﺻل ﺷر را ﺟزو ذات ﺧدا ﺑﭘﻧدارﯾم
و ﮐﺷﺎﮐش ﺧﯾر و ﺷر را ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻧﮓ ﺧدا ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺷﻣﺎرﯾم.در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﻣﺟﺎھدت
زردﺷت ﺑرای آﺷﺗﯽ دادن ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﺎ دوﮔراﯾﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺟﺎھدﺗﯽ ﻧﺎرﺳﺎ ﺑود و ھﻣﯾن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﭘﯾروان او را ﺑﮫ ﺗﻔرﻗﮫ اﻧداﺧت.
ﭼون زردﺷت در ﮔذﺷت در ﻣﯾﺎن ﭘﯾروان او ﻓرﻗﮫ ھﺎﯾﯽ ﭘدﯾد آﻣدﻧد.ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﻓرﻗﮫ زﻧدﯾﮑﺎن ﺑود.ھﺎگ
زﻧدﯾﮑﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم زردﺷت ﻣﻧﺣرف و ﻣرﺗد ﺧواﻧده اﺳت.اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن رای زﻧدﯾﮑﺎن اﺻﯾل ﺗر
و ﺳﺎزﮔﺎرﺗر از رای ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن آﻧﺎن اﺳت.اﯾن ﻓرﻗﮫ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ارواح دوﮔﺎﻧﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر اﺳﺗﻘﻼل دارﻧد
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وﻟﯽ ﻓرﻗﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﻗﮫ ﻣﻐﺎن از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ارواح دوﮔﺎﻧﮫ دم زد.وﺣدت ﮔراﯾﺎن ﺑﮫ راه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﺎ
زﻧدﯾﮑﺎن ﻣﻌﺎرﺿﮫ ﮐردﻧد.اﻣﺎ در ﺑراﺑر رای اﺳﺗوار زﻧدﯾﮑﺎن ﺑﮫ ﺗزﻟزل اﻓﺗﺎدﻧد.و اﯾن اﻣر از اﺻطﻼﺣﺎت و
ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾﺎن وﺣدت دو اﺻل اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردﻧد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.ﺑرﺧﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯾر و و
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻐﺎن ﺑﮫ اﺟﻣﺎل در ﮐﺗﺎب اﺑواﻟﻔﺗﺢ ﺗﺳﺎج اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ آﻣده اﺳت7.ﻓرﻗﮫ ھﺎی
دﯾﮕری ھم ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﻧظرﯾﮫ ھﺎﯾﯽ آوردﻧد.زرواﻧﯾﺎن روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﻓرزﻧدان زﻣﺎن ﺑﯽ ﮐران
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ﺷﻣردﻧد.ﮐﯾوﻣرﺛﯾﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﺻل آﻏﺎزﯾن ھﺳﺗﯽ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑود وﻟﯽ روﺷﻧﺎﯾﯽ از ﻧﯾروﯾﯽ دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھراس
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
اﯾن ﻓرﻗﮫ ﻧور را اﺻل و ظﻠﻣت را ﻣﻌﻠول ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧور ﻣﺣﺳوب داﺷت8.دوﮔراﯾﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ و
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
ﮐﻧد.ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﯾوﻧﺎن از رای او ﺑﮭره ﺑرد 9و ﮔﻧوﺳﺗﯾﮏ )(gnosticھﺎی ﻋﺎرف ﻣﺷرب ﻣﺳﯾﺣﯽ از ﻧﻔوذ
او ﺑرﮐﻧﺎر ﻧﻣﺎﻧدﻧد و ﺣﺗﯽ اﯾن ﻧﻔوذ را ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧظم ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﻐرب زﻣﯾن رﺳﺎﻧﯾدﻧد.
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زردﺷت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣﮑﯾم درﺧور ﺣرﻣت ﻋظﯾم اﺳت.زﯾرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ روﺣﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﮫ ﮐﺛرت ﺟﮭﺎن
ﻧﮕرﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐوﺷﯾد ﮐﮫ ﺛﻧوﯾت را در وﺣدﺗﯽ واﻻﺗر ﻓروﻧﺷﺎﻧد.زردﺷت ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﻔش دوز ﻋﺎرف ﻣﺳﻠﮏ
آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرن ھﺎ ﭘس از او زﯾﺳت*ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﺷﺗت طﺑﯾﻌت را ﺗﺑﯾﯾن ﮐرد ﻣﮕر آن ﮐﮫ
ﻧﯾروﯾﯽ ﻧﻔﯽ اﻧﮕﯾز و اﺧﺗﻼف اﻓﮑن ﺑﮫ ذات ﺧدا ﻧﺳﺑت داد.اﻣﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑﻼﻓﺻل او ارزش ﻋﻣﯾق آﻣوزش
اﺳﺗﺎد را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ در ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد و دﯾرزﻣﺎﻧﯽ ﮔذﺷت ﺗﺎ زﻣﯾﻧﮫ ای ﻣﻧﺎﺳب ﻓراھم آﻣد و رای زردﺷت ﺑﺎ
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
ﮐرد:ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺟﻣوع آﻓرﯾده ھﺎی ﺧوب ﮐﮫ از ﺗﮑﺎﭘوی ﺧﻼق روح ﻧﯾﮏ ﺧواه ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ
ﻣﺟﻣوع آﻓرﯾده ھﺎی ﺑد ﮐﮫ از روح ﺑد ﭘﺳﻧد ﻣﯽ زاﯾد .11ﺳﺗﯾزه ی اﺳﺎﺳﯽ ارواح دوﮔﺎﻧﮫ ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺟﮭﺎن
را دﺳﺗﺧوش ﺗﺿﺎد و ﺗﺻﺎدم ﻣﯽ ﮐﻧد و طﺑﯾﻌت را ﺻﺣﻧﮫ ﭘﯾﮑﺎر داﺋم ﻧﯾروھﺎی ﺧﯾر و ﺷر ﻣﯽ ﮔرداﻧد.اﻣﺎ
ﺑﯾن ارواح دوﮔﺎﻧﮫ و آﻓرﯾده ھﺎی آن ھﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ وﺟود ﻧدارد.اﺷﯾﺎ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺧوب ﯾﺎ ﺑد
ﻧﯾﺳﺗﻧد,ﺧوﺑﯽ ﯾﺎ ﺑدی ھر ﭼﯾز ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺎ آن اﺳت.ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب زردﺷت درﺑﺎره آﻓرﯾﻧش ﻧظری ﻣﺳﺗﻘل
آورد و اﯾن ﻧظر ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر اﻓﻼطون و ﻧظر ﺷوﭘﻧﮭﺎور ﻣﯽ ﻣﺎﻧد از آن ھﺎ ﻣﻣﺗﺎز اﺳت.از ﻟﺣﺎظ اﯾن دو
ﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﺎی ﺣﺳﯽ و ﺣﻘﯾﻘت اﺻﯾل ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑرﻗرارﻧد:ﺟﮭﺎن ﺑود ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺛل_ﮐﮫ در ﻧظﺎم
اﻓﻼطوﻧﯽ اﻣوری ﻏﯾر زﻣﺎﻧﯽ و در ﻧظﺎم ﺷوﭘﻧﮭﺎوری اﻣوری زﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد_ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﻣود ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ
ﺧورد.
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از دﯾده ی زردﺷت وﺟود ﺗﻧﮭﺎ در دو ﻣﻘوﻟﮫ ﻣﯽ ﮔﻧﺟد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺷﺎﻣل ﮐﺷﺎﮐش ﺑﺎﻟﻧده ﻧﯾروھﺎﯾﯽ اﺳت
ﮐﮫ از ای دو ﻣﻘوﻟﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﺟودات دﯾﮕر در اﯾن ﮐﺷﺎﮐش ﺷرﮐت دارد.وﻟﯽ
ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻧب روﺷﻧﺎﯾﯽ ﮔﯾرد زﯾرا روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑر ﺣق اﺳت و ﺳراﻧﺟﺎم روح ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﻓروﭘوﺷﺎﻧد
و ﻧﺎﺑود ﮔرداﻧد.ﺑدﯾن ﺷﯾوه ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾﺎم آور اﯾراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻼطون ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺧﻼق ﮐﺷﺎﻧﯾده ﻣﯽ
ﺷود.ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺧﻼق زردﺷت ﺑﯾش از دﯾﮕر ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻓﮑری او از ﺗﺎﺛﯾری ﮐﮫ ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در او ﻧﮭﺎده
اﺳت ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
رای زردﺷت درﺑﺎره ی ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ﺑود.زردﺷت ﺑر ﺧﻼف ﻣﮭرآﯾﯾﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﻌدا ﻓرا آﻣدﻧد
و ﻧﮭﺎد اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﮭره ای از وﺟود ﺧدا ﺷﻣردﻧد12آن را ﻣﺧﻠوق ﺧدا اﻧﮕﺎش.ﻧﮭﺎد را آﻏﺎزی زﻣﺎﻧﯽ اﺳت اﻣﺎ
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:
(1وﺟدان.

13

(2ﻧﯾروی زﻧدﮔﯽ.
(3درﯾﺎﻓت.
(4روان.
(5ﻓره وﺷﯽ.
14

ﻓره وﺷﯽ ﮐﮫ در ﺳﻔر آﺧرت ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺷﺧص اﺳت

ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت و روان ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود.اﯾن

ﺳﮫ ﺑﮭرﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﺻورت واﺣدی اﻧﺣﻼل ﻧﺎﭘذﯾر در ﻣﯽ آﯾﻧد 15و رھﺎ از ﻗﯾود ﺗﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻋواﻟم واﻻ ﻣﯽ
ﺷﺗﺎﺑﻧد و ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣﻘﺎم وﺟودی ﻣﯽ رﺳﻧد:
(1ﻣﻘﺎم اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﯾﮏ.
(2ﻣﻘﺎم ﺳﺧﻧﺎن ﻧﯾﮏ.
(3ﻣﻘﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮏ.
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(4ﻣﻘﺎم ﺷﮑوه ﺟﺎوﯾدان.
روان در ﻣﻘﺎم ﺷﮑوه ﺟﺎوﯾدان ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از ﻓردﯾت ﻋﺎری ﺷود ﺑﮫ اﺻل روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.
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.2ﻣﺎﻧﯽ و ﻣزدک
درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ زردﺷت ﺑرای ﮔﺷودن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﺷﺗت ھﺳﺗﯽ ﺗدﺑﯾری اﻧدﯾﺷﯾد و ﭘس از او در اﯾن ﺑﺎره ﻣﺟﺎدﻟﮫ ای
دﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ دﺳﺗﮕﺎه دﯾﻧﯽ زردﺷﺗﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد.ﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﻣﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
ﺑﻌدی او را »ﺑﻧﯾﺎدﮔزار اﻣت ﺑﯽ ﺧدا« ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧد در ھﻣﯾن راه ﺧراﻣﯾد.ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن زردﺷﺗﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣزدﯾﺳﻧﺎ
را ﺑﯽ ﺷﺎخ و ﺑرگ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻣواﻓﻘت داﺷت و ﺑﺎ دﯾدی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺎدی ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﮑﺛر ھﺳﺗﯽ ﻧﮕرﯾﺳت.ﭘدر
او ﮐﮫ اﺻﻼ اﯾراﻧﯽ ﺑود از ھﻣدان ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﮐوﭼﯾد.و ﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  215ﯾﺎ 216ﻣﺳﯾﺣﯽ ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺑﻠﻐﺎن ﺑوداﯾﯽ ﺑرای ﺗروﯾﺞ آﯾﯾن ﺧود در ﺳرزﻣﯾن زردﺷت آﻏﺎز ﮐﺎر ﮐرده ﺑودﻧد زاده ﺷد.ﻣﺎﻧﯽ ﻧظﺎﻣﯽ
اﻟﺗﻘﺎطﯽ آورد ﻣﻔﮭوم »ﻓﻼح« را از ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮔرﻓت و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ﮔﺳﺗرش داد و ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻣﻧطﻘﯽ رﺳﺎﻧﯾد
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
ﯾﺎﻓت 17و از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر در ﺳﯾر ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾران آﺛﺎری ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﮭﺎد.
در اﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﻧﯽ آﯾﯾن ﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎورﺷﻧﺎﺳﺎن وا ﻣﯽ ﮔذارﯾم و ﺧود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ
او ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
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ﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول اردﻣﺎن اﯾن »ﮔﻧوﺳﺗﯾﮏ ﺷرک آﻓرﯾن« ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ اﻣوزد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ از آﻣﯾزش دو اﺻل
ﺟﺎودان _ﻧور و ظﻠﻣت_ﻓراھم ﻣﯽ آﯾﻧد.ﻧور و ظﻠﻣت از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا و ﻣﺳﺗﻘل اﻧد.اﺻل ﻧور ﻣﺗﺿﻣن ده
ﻣﻔﮭوم اﺳت:ﺣﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﻓﮭم و ﻋﻠم ﺧﻔﯽ و ﺑﯾﻧش و ﻋﺷق و اﯾﻘﺎن و اﯾﻣﺎن و ﻧﯾﮑﺧواھﯽ و ﺧرد.ﺑر
ھﻣﯾن ﺷﯾوه اﺻل ظﻠﻣت ﭘﻧﺞ ﻣﻔﮭوم ﺟﺎوﯾدان را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد:ﻣﯾﻎ و دود و ﺣرﯾق و ﺳﻣوم و ﺗﯾرﮔﯽ.ﻣﺎﻧﯽ
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن دو اﺻل آﻏﺎزﯾن آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن را ﻧﯾز ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻣﻌرﻓت و ﻓﮭم و ﻋﻠم ﺧﻔﯽ و
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
ﭘﯾﮑر ﻣﯽ ﺷوﻧد.ﺷﯾطن زﺷت ﭘﯾﮑر ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘرورده زھدان آﺗﺷﯾن ظﻠﻣت اﺳت ﻣﻧﺷﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
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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ﺑﻼﮔرداﻧﯽ ﺑﯾﺎﺑد اﻧﺳﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد.ﭘس ﺳﺗﯾزه ای وﺧﯾم ﻣﯾﺎن ﺷﯾطﺎن و اﻧﺳﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن در ﻣﯽ
ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.ﺑر اﺛر آن ﺷﯾطﺎن ﭘﻧﺞ ﻋﻧﺻر ظﻠﻣت را ﺑﺎﭘﻧﺞ ﻋﻧﺻر ﻧوری ﻣﯽ
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.
ﭼون ﯾورش ظﻠﻣت ﻋﻧﺎﺻر ﻧور را ﺑﺎ ﻋﻧﺎﺻر ظﻠﻣﺎﻧﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ و آﻟوده ﮐرده اﺳت ﺧطﮫ ﻧور ﻧﯾﺎزﻣﻧد رھﺎﯾش
ﯾﺎ ﻓﻼح اﺳت و در اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻓﻼح ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽ ﮔراﯾد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﮕل از ﻣﻔﮭوم ﺗﺛﻠﯾث ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد.اﻣﺎ ﻓﻼح ﻣﺎﻧوی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺳﺗﻠزم
ﻗطﻊ ﻧﺳل اﺳت.ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل دوره ی اﺳﺎرت ﻧور را اﺳﺗﻣرار ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و اﯾن ﺑﮫ زﯾﺎن ﻧور اﺳت.در ﭘرﺗو
ﻓﻼﺣﯽ 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
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ﭘﯾدو َ ز َ رﮔﯽ« )ﭘدر ﻋظﻣت( ﻓرا ﻣﯽ رﺳﻧد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮭﺷت ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ی »

ﭼﻧﯾن ﺑود ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ وھم آﻣﯾز ﻣﺎﻧوی .20ﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ھﺳﺗﯽ ﻋﯾﻧﯽ از ﭘﻧداﺷت زردﺷت ﮐﮫ ﻣﺗﺿﻣن
دو روح ﺧﻼق اﺳت روی ﮔرداﻧﯾد و ﺑﺎ ﻧظری ﻣﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﮕرﯾﺳت.ﺑر آن ﺷد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﻣود زاده
آﻣﯾزش دو اﺻل ﻣﺳﺗﻘل ﺟﺎوﯾدان اﺳت و ﯾﮑﯽ از اﯾن دو اﺻل ﯾﻌﻧﯽ اﺻل ظﻠﻣت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎﯾﮫ ی
ﻋﺎﻟم اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺷﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﯾز ھﺳت-ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺧﻣود ﮐﮫ ﭼون ﻟﺣظﮫ ی ﻣﺳﺎﻋد ﻓرا رﺳد ﺑﺎز ﺷور و ﺷر
اﻧﮕﯾزد.ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﯽ و ھﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﮑﯾم ﺑزرگ ھﻧدی ﮐﺎﭘﯾﻼ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﻏرﯾب
اﺳت.ﮐﺎﭘﯾﻼ آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺳﮫ ﻋﺎﻣل ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھد:ﺳﺎت وا ) (sattwaﯾﺎ ﻧﯾﮑﯽ و ﺗﺎﻣﺎس )(tamas
ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و راﺟﺎس ) (rajasﯾﺎ ﺷور و ﺟﻧﺑش.از دﯾدﮔﺎه او ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺎدل ﯾﺎ ﭘراﮐری ﺗﯽ)(prakriti
زدوده ﺷد اﯾن ﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر آﻣﯾﺧﺗﻧد و طﺑﯾﻌت را زادﻧد.ﺣﮑﯾﻣﺎن دﯾﮕر ھم در ﺗﺑﯾﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﺷﺗت ھﺳﺗﯽ
ﻧظر داده اﻧد.ﻣﺛﻼ ودان ﺗﺎﮔراﯾﺎن ھﻧد ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﻣرﻣوز ﻣﺎﯾﺎ)(mayaﺗﮑﺛر وﺟود را ﺗﺑﯾﯾن ﮐردﻧد و ﻗرن ھﺎ
ﺑﻌد ﻻﯾب ﻧﯾﺗز آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧظرﯾﮫ »اﺗﺣﺎد آﺣﺎد ﺗﻣﯾزﻧﺎﭘذﯾر« را ﮐﻠﯾد اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻗرار داد.ﺗﺑﯾﯾن ﻣﺎﻧﯽ از ﺗﮑﺛر ﺑﺎ آن
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
اﺳﺎﺳﺎ ﺑد داﻧﺳت.ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗرک دﻧﯾﺎ را ھدف زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎرد ﺟز اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود 21.ﻋﺻر
ﻣﺎ ﻧﯾز از اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺷوﭘﻧﮭﺎور ﭼﻧﯾن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد اﻣﺎ ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎﻧﯽ اﺻل ﺗﻌﯾن ﯾﺎ ﺗﻔرد ﯾﺎ ﺑﮫ
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ﻗول ﺧود »ﮔراﯾش ﻣﻌﺻﯾت آﻣﯾز اراده ی ﻣﻌطوف ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ« را ﻣﺳﺗﻘل ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﻠﮑﮫ ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ
»اراده ی اوﻟﯽ« ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد.
اﮐﻧون ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣزدک ﻣردم ﮔرای )ﮐﻣوﻧﯾﺳت( ﻧﺎم ﺑردار اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻣﯽ اﻓﮑﻧﯾم.

22

اﯾن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻣردم

ﮔراﯾﯽ ﮐﮭن ﮐﮫ در ﻋﺻر اﻧوﺷﯾروان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ )ﺳده ی ﺷﺷم ﻣﺳﯾﺣﯽ( ﻣﯽ زﯾﺳت در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﮔراﯾﯽ
زرواﻧﯾﺎن ﻋﺻر ﺧود واﮐﻧﺷﯽ ﮐرد و ﻧظری دوﮔرای آورد
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ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻧﯽ ﺑر آن ﺷد ﮐﮫ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ اﺷﯾﺎء

ﻣﻌﻠول اﻣﯾزش دو اﺻل ﻣﺳﺗﻘل ﺟﺎوﯾدان اﺳت.ﯾﮑﯽ از اﯾن دو اﺻل »ﺷﯾد« )روﺷﻧﺎﯾﯽ( و دﯾﮕری »ﺗﺎر«
)ﺗﺎرﯾﮑﯽ( ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.ﻣزدک ﺑرﺧﻼف ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ آﻣﯾزش ﯾﺎ ﺟداﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن دو ﺑﮫ ﻋﻣد
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
ﺳرور.ﻧﯾروھﺎی ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ در ﭼﮭﺎر ﺗن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﭼﮭﺎر ﺗن دﯾﮕر ﺑﮫ ﺟﮭﺎن داری ﻣﯽ
ﭘردازﻧد.ﺧﺻﺎﯾص ﻣوﺟودات ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺟداﯾﯽ آﻧﺎن از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺷوﻧد زاده ﻧﺳﺑت آﻣﯾزش ﻧﯾروھﺎی
ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ اﻧد.
ﻣﻣﺗﺎزﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣزدک ﻣردم ﮔراﯾﯽ اوﺳت و ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﮔراﯾش ﻣﺎﻧوﯾﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯾﮭﻧﯽ در اﯾن ﻣردم
ﮔراﯾﯽ ﻣوﺛر ﺑوده اﺳت.ﻣزدک ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮫ ی اﻓراد اﻧﺳﺎن ﺑراﺑرﻧد وﻟﯽ دﯾوان ﺑدﺧواه ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺟﮭﺎن ﺧداﯾﯽ را ﺻﺣﻧﮫ ی رﻧﺞ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮔرداﻧﻧد ﺑﺎ ﺟﻌل ﻣﻔﮭوم ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻧﻔرادی ﻣردم را ﺑﮫ ﻧﺎﻣردﻣﯽ ﻣﯽ
ﮐﺷﺎﻧﻧد.ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﭘﯾروان ﻣزدک آﺗش ﻣﻘدس ﺑﮫ ﺳﺧن در آﻣد و ﺻﺣت رﺳﺎﻟت ﻣزدک را ﮔواھﯽ
داد ﻣوﺑدان زردﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺟﻧﺑﮫ ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎﻟﯾم آﯾﯾن او را ﺧوش ﻧداﺷﺗﻧد او و ﭘﯾروان ﻓراواﻧش
را ﮐﺷﺗﻧد.

.3ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑرﺧﯽ از وﺟوه ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن از از ﻧظر ﮔذراﻧﯾدﯾم.ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘوﯾش ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻋﺻر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و
واﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﮑری ای ﮐﮫ ﻣوﺟد ظﮭور و ﺗﮑﺎﻣل آن ﭘوﯾش ھﺎ ﺑودﻧ د ﺑر اھل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻠوم
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
ﻧﺎظر ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻋﯾﻧﯽ ﺑود و دﯾدﮔﺎھﯽ ﻣﺎدی و دوﮔرای داﺷت وﻟﯽ در ﭘرﺗو آﯾﯾن اﺧﻼﻗﯽ زردﺷت ﺑﮫ رﻧﮕﯽ
ﻣﻌﻧوی در آﻣد.در اﯾن دوره اﺻل ﺗوﺣﯾد از ﻟﺣﺎظ ﻓﻠﺳﻔﯽ وﻟﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺑﮭم طرح ﺷد و از ﻣﺟﺎدﻻت
ﭘﯾروان زردﺷت ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻓرزاﻧﮕﺎن اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻟزوم ﺗﺑﯾﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾﮏ ﮔرای
ﭘﯽ ﺑردﻧد.اﻣﺎ ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﮐﻣﯽ ﻣدارک ﻧﻣﯽ ﺗوان درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮔراﯾش اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ
وﺣدت وﺟود ﺳﺧﻧﯽ ﻗﺎطﻊ ﮔﻔت.
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﺳده ی ﺷﺷم ﻣﺳﯾﺣﯽ اﻣﭘراﺗور روم ﯾوﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎﻧوس )(justinianus
ﺑر اھل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺳﺧت ﮔرﻓت و ﺑر اﺛر آن دﯾوﮔﻧس ﺳﯾم ﭘﻠﯽ ﺳﯾوس ) (diognes simpliciusو ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر
از ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ 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
ﮔوﻧﮫ ﻣدرک ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ از داﻣﻧﮫ ی ﻧﻔوذ اﯾن روﯾداد در ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾراﻧﯽ ﺧﺑر دھد در دﺳت ﻧﯾﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر اﯾن ﻣطﻠب را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ دوره ﺑﻌد ﻣﯽ ﭘردازﯾم_دوره ای ﮐﮫ آﯾﯾن اﺳﻼم ﺑﮫ اﯾران راه
ﯾﺎﻓت و ﺑﺎ ﭘرﯾﺷﯾدن ﻧظم دﯾرﯾن ﺣﯾﺎت اﻧدﯾﺷﻣﻧدان را ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺗوﺣﯾدی ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا دﻣﺳﺎز ﮐرد و ﺛﻧوﯾت
ﯾوﻧﺎﻧﯽ )ﺧدا و ﻣﺎده( را ﺑر ﺟﺎی ﺛﻧوﯾت اﯾراﻧﯽ )ﺧدا و ﺷﯾطﺎن( ﻧﺷﺎﻧﯾد.
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ﺑﺧش دوم:دوﮔراﯾﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ﻓﺻل دوم:ارﺳطوﯾﯾﺎن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ
.1ﺗﺣول ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران
ﺑﺎ ﻏﻠﺑﮫ ی ﻋرب ﺑر اﯾران دوره ی ﺟدﯾدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾران آﻏﺎز ﺷد.ﻓرزﻧدان ﺟﻧﮕﺎور
رﯾﮕزارھﺎی ﻋرﺑﺳﺗﺎن در ﺟﻧﮓ ﻧﮭﺎوﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﺧود اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﮐﮭن را از ﻣﯾﺎن ﺑردﻧد وﻟﯽ
ﺗوان آن را ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ آزادی ﻓﮑری اﯾراﻧﯾﺎن ﻧوﻣﺳﻠﻣﺎن را ﯾﮏ ﺳره ﻓرو ﻧﺷﺎﻧﻧد.
ﭘس از ﭘﯾروزی ﻋرب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾران در ﮔرﻓت و در ﺟرﯾﺎن آن ﻓرھﻧﮓ ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﻣﯽ
در ﯾﮑدﯾﮕر رﺧﻧﮫ ﮐردﻧد.اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھر زﻧدﮔﯽ ﺧود رﻧﮕﯽ ﺳﺎﻣﯽ دادﻧد ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺳﻼم را ﺑﺎ
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
ﻗﺻد ﺗﻠطﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣطﻠق ﮐﮫ از ﺧﺎرج ﺑر ﻓرد ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑود در ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌدﯾل ﻣﺳﯾﺣﯾت و اﺳﻼم
ﮐوﺷﯾدﻧد و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻋﺎﻣل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯾروﻧﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧودی و دروﻧﯽ در آوردﻧد.
در اﯾران ﺗﺣول اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷد.ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭼﻧد و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻓﮑر اﺻﯾل
اﯾراﻧﯽ را از ﺳﯾر ﺧود ﺑﺎزداﺷﺗﻧد و ﺳﺑب ﮔردﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﻔﮑران اﯾراﻧﯽ از ﮔراﯾش ﻋﯾﻧﯽ ﭘﯾش از اﺳﻼم ﺳﺧت
ﺑرھﻧد و ﮔراﯾﺷﯽ ذھﻧﯽ ﯾﺎﺑﻧد.ﺑﮫ ﻧظر ﻣن در ﭘرﺗو اﯾن ﻧﻔوذ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ در اواﺧر ﺳده ی دوم ھﺟری ﯾﮏ
ﮔراﯾﯽ ﻧﺎرﺳﺎی ﮐﮭن اﺣﯾﺎء ﺷد وﺟﮭﮫ ای ﻣﻌﻧوی ﺗر ﯾﺎﻓت و ﺛﻧوﯾت ﻧور و ظﻠﻣت دﯾرﯾن را ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﮐﺷﯾد.ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻓﮑر ﻟطﯾف اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود آﻣد از آن ﻧﯾرو ﮔرﻓت و
ﺳﭘس آن را در ﺧود ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﮐرد.ﺑدﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت رواﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎم ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن اﯾران را )ﺑﺎ آن
ﮐﮫ اھﻣﯾت ﭼﻧداﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑر اﺻﯾل اﯾراﻧﯽ ﻧدارﻧد( ﺑﮫ اﺟﻣﺎل ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾم.
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ داﻧش ﯾوﻧﺎﻧﯽ از راه ﺣران و ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺧﺎوری رﺳﯾد.ﺳورﯾﺎن ﺑﺎزﭘﺳﯾن وﺟوه
ﻓﮑری ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ را ﻓراﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد.وﻟﯽ ﻣﺳﻠﻣﯾن اﯾن ﻧظﺎم را از
ارﺳطو ﭘﻧداﺷﺗﻧد و ﺑر ﺳر آن ﻣﺟﺎدﻟﮫ ھﺎ ﮐردﻧد.ﺑﺳﯽ ﺷﮕﻔت اﺳت ﮐﮫ اﻋراب و ﻧﯾز اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن
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دﯾرزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ارﺳطو و اﻓﻼطون ﭘرداﺧﺗﻧد و ھرﮔز ﻧداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای درک ﻓﻠﺳﻔﮫ
اﻓﻼطون و ارﺳطو داﻧﺳﺗن زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺿرورت ﺗﺎم دارد.ﭼﻧدان ﻏﺎﻓل ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺷرده ای از
ﺗﺎﺳوﻋﺎت ﭘﻠوﺗﯾﻧوس را ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻟﮭﯾﺎت ارﺳطو«ﭘذﯾرﻓﺗﻧد.از اﯾن رو ﻗرن ھﺎ ﺑر آﻧﺎن ﮔذﺷت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺻور
روﺷﻧﯽ درﺑﺎره ی اﻓﮑﺎر آن دو اﺳﺗﺎد ﺑزرگ رﺳﯾدﻧد.اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣطﻣﺋن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی
اﻓﻼطون و ارﺳطو را درﺳت درﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.آن ﭼﮫ در اﯾن ﻣورد ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ آﮔﺎه
ﺗر و ﻧﯾز ﻣﺑﺗﮑرﺗر از ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ ﺑود و اﺑن رﺷد ﺑﺎ آن ﮐﮫ درﺳت ﻓﻠﺳﻔﮫ ارﺳطو را در ﻧﯾﺎﻓت
ﺑﯾش از اﺳﻼف ﺧود ﺑﮫ ارﺳطو ﻧزدﯾﮏ ﺷد.
ﺳزاوار ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻘﻠد ﻣﺣض ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﯾوﻧﺎن ﺷﻣﺎرﯾم.ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻘل ﺣﮑﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ
اﯾران ﮔوﯾﺎی ﮐوﺷش ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﺑرای ﮔﺷودن راه دﺷوار ﺧود ﻣﺑذول داﺷﺗﮫ
اﻧد.ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑر اﺛر ﺑﯽ دﻗﺗﯽ ﺗوده ﻋظﯾﻣﯽ از اﺑﺎطﯾل ﮔرد آورده و ﺑﺎ اﯾن اﺑﺎطﯾل راه ﺷﻧﺎﺧت
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ﺑر ﺣﮑﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺳد ﮐرده ﺑودﻧد.از اﯾن رو ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﮑم ﺿرورت ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی
اﻓﻼطون و ارﺳطو را ﺑﺎزاﻧدﯾﺷﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐردﻧد.از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺷروح آﻧﺎن ﺑر اﻓﮑﺎر
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 ﻻطﺎﯾﻼت
ﻣزاﺣم ﮔران ﺟﺎن ﺷود و ﺑر اﺛر آن ﺳره ﺑﺎ ﻧﺎﺳره در آﻣﯾزد.
اﯾﻧﮏ ﮐﮫ از ﺑﯾﺎن ﻣﻘدﻣﺎت ﻓﺎرغ ﺷده اﯾم اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺑرﺧﯽ از طﻼب اﯾراﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ﺷرح ﻣﯽ دھﯾم.

.2اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ
ﻣﺣض ﮐوﺗﮫ ﺳﺧﻧﯽ از اﺣﻣد اﺑن ﻣﺣﻣد ﺳرﺧﺳﯽ در ﻣﯽ ﮔذرﯾم 1اﺑوﻧﺻر ﻣﺣﻣد ﻓﺎراﺑﯽ را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم
و از ﭘزﺷﮏ ﻧﺎﻣﯽ اﺑوﺑﮑر ﻣﺣﻣد ﺑن زﮐرﯾﺎی رازی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻧت اﯾراﻧﯽ ﻧور را ﻣﺧﻠوق اول و ﻣﺎده و ﻣﮑﺎن
و زﻣﺎن را ﻗدﯾم ﻣﯽ داﻧﺳت ﭼﺷم ﻣﯽ ﭘوﺷﯾم و ﺑﮫ اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ ﻣﯽ ﭘردازﯾم.2اﺑوﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻣﻌروف
ﺑﮫ اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ )ﻣﺗوﻓﯽ در  421ھﺟری(ﮐﮫ ﺧزاﻧﮫ دار ﺳﻠطﺎن ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ دﯾﻠﻣﯽ ﺑود ﯾﮑﯽ از ارﺟﻣﻧدﺗرﯾن
ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﻣوﺣد ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود و در ﭘزﺷﮑﯽ و ﻋﻠم اﺧﻼق و ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ دارد.از اﯾن رو ﺑﮫ
اﺳﺗﻧﺎد ﮐﺗﺎب ﺑﻠﻧدآوازه او اﻟﻔوزاﻻﺻﻐر ﻧظﺎم ﻓﻠﺳﻔﯽ او را ﺑﮫ اﺟﻣﺎل ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.
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
ﮔﻔت:ﺣرﮐت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر اﺳت ﺧﺎﺻﯾت ﻻﯾﻧﻔﮏ ھﻣﮫ ی اﺟﺳﺎم اﺳت.وﻟﯽ ﺣرﮐت از ذات
اﺟﺳﺎم ﺑر ﻧﻣﯽ ﺧﯾزد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻧﺷﺎء ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت اوﻟﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت.اﮔر ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺣرﮐت از ذات اﺟﺳﺎم ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﻓرض ﻣﺎ در ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻘض ﺧواھد ﺷد.ﻣﺛﻼ ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﻧدام ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺧود ﺑﮫ آزادی ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد.ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻧدام ھﺎی او ﺟدا از ﺑﻘﯾﮫ ﺟﻧﺑش ﻧدارد و اﯾن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
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 اوﻻی ﺣرﮐت ﺑﺎﯾد ذاﺗﺎ ﻣﺗﺣرک ﻧﺑﺎﺷد زﯾرا ﻓرض
ﺣرﮐت در ﻋﻠت اوﻟﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺳﻠﺳل ﻋﻠل ﻣﺗﺣرک اﺳت و اﯾن ھم ﺑﺎطل اﺳت.
ﻣﺣرک ﻏﯾر ﻣﺗﺣرک ﺑﯾش از ﯾﮑﯽ ﻧﺗواﻧد ﺑود.اﮔر ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﺣرک اﺻﯾل ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد در آن ﺻورت
ﻻزم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﺣرک ھﺎی اﺻﯾل ﺑﮫ ﺣﮑم اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ای ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺗﻌﻠق ھﺳﺗﻧد واﺟد اﻣری ﻣﺷﺗرک
ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﺑب آن ﮐﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺎﺑﮫ اﻻﺧﺗﻼﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.از اﯾن وﺟوه
اﺧﺗﻼف و اﺷﺗراک ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﺣرک ھﺎی اﺻﯾل ﻣﺎ ذاﺗﯽ ﻣرﮐب دارﻧد.اﻣﺎ ﺗرﮐﯾب ﺷﮑﻠﯽ از
ﺣرﮐت وﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد ﺣرﮐت را در ﻋﻠت ﻧﺧﺳﺗﯾن راه ﻧﯾﺳت  .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺣرک اوﻟﯽ ﻗدﯾم و
ﻣﺟرد اﺳت.زﯾرا اﮔر ﻗدﯾم ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد و اﻧﺗﻘﺎل از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود ﻣﺳﺗﻠزم ﺣرﮐت
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
اﺣﺳﺎس ﯾﺎ ﺻورت ﺣﺳﯽ آﻏﺎز ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﺣوال ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﺑﮫ ﺻورت ادراک
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
آھﺳﺗﮕﯽ از زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﺎدی ﺧود دور ﻣﯽ ﺷود.ﺗﺧﯾل ﯾﮑﯽ از ﻣراﺣل ﺷﻧﺎﺧت اﺳت.ﺗﺧﯾل ﻗوه ای اﺳت ﮐﮫ
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
ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎره دﻧﯾﺎی ﻣﺣﺳوس را ﺗرک ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد زﯾرا در ھر ﺣﺎل ﭘﺎ در دﻧﯾﺎی ﻣﺣﺳوس دارد و
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
اﯾن رو ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی ادراک ﻣﺟرد ﯾﺎ ﺗﻌﻘل ﻧرﺳد ﭘﺎﯾدار ﻧﯾﺳت.اﻣﺎ ﺻورت ﻋﻘﻠﯽ اﻣری
ﮐﻠﯽ و از ﺗﺑﻌﯾت ﻗﺎﻧون ﺗﻐﯾﯾر آزاد اﺳت.آن ﭼﮫ ﺟزﯾﯽ اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﭘذﯾرد وﻟﯽ آن ﭼﮫ ﮐﻠﯽ اﺳت ﺛﺎﺑت ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد .ﻣﺎده ذاﺗﺎ دﺳﺗﺧوش ﻗﺎﻧون ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و ﻣوﺟودات ھرﭼﮫ از ﻣﺎده آزادﺗر ﺑﺎﺷﻧد ﮐم ﺗر در ﻣﻌرض
ﺗﻐﯾﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧدا ﮐﮫ ﻣﺟرد ﺻرف اﺳت ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﯽ ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و ﺑر اﺛر ھﻣﯾن ﺗﺟرد ﺗﺎم
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
ﺻورت ﻣﺟرد ﻣطﻠق را درﯾﺎﺑﯾم.

ﺻدور ﮐﺛرت از وﺣدت
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 ھﯾوﻻی اوﻟﯽ را ﻗدﯾم و ﺻورت را ﻣﻌﻠول ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﻼق ﺧدا ﻣﯽ
داﻧﻧد.اﯾن اﻣر در ﺧور ﺗردﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼون ھﯾوﻟﯽ از ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ دﯾﮕر ﭘﯾوﻧد ﺻورت ﭘﯾﺷﯾن
ﮐﺎﻣﻼ 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
ﻣﮑﻌﺑﯽ در آورﯾم ﮐروﯾت اﺻﻠﯽ ﮔوی ﺑﮫ ﺟﺳﻣﯽ دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.ﺷق دوم ﻧﯾز ﻣﺣﺎل اﺳت زﯾرا اﯾﺟﺎب
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دو ﺻورت ﻣﺗﻧﺎﻗض ﯾﻌﻧﯽ ﮐروﯾت و ﻣﮑﻌﺑﯾت ﺑﺗواﻧﻧد در ﺟﺳﻣﯽ واﺣد ﺟﻣﻊ آﯾﻧد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣدن ﺻورت ﺟدﯾد ﺻورت ﻗدﯾم ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﻌدوم ﻣﯽ ﮔردد.ﺣﺎﺻل ﺳﺧن اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺳﺑﺎت ﻣﺎده
از ﻗﺑﯾل ﺻورت و رﻧﮓ از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺣﺎدث اﻧد.
ﻣﺎده ی اوﻟﯽ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻧﺗﺳﺑﺎت ﻣﺎده ﺣﺎدث اﺳت.ﺑرای ﻗﺑول اﯾن ﻣدﻋﺎ ﺑﺎﯾد دو ﻣﻘدﻣﮫ ی زﯾرﯾن را ﻣطﻣﺢ
ﻧظر ﺳﺎﺧت:
(1از ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺎده اوﻟﯽ ﻣوادی ﺟزﯾﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ از ﺟﮭت ذات ﻋﯾن ﮐل ﺧود ھﺳﺗﻧد.
(2در ﺟواھر ﻣﺎده ﺟزء ﮐﮫ از ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺎده ﮐل ﺑﮫ دﺳت آﻣده ا ﺳت از ﺻورت ﺟداﯾﯽ ﻧدارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
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.
ب(ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺻدور:اﯾن ﺗﮑﺛر ﻋظﯾم ﮐﮫ از ھر ﺳو ﻣﺎ را در ﻣﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﻣﻌﻠول ﭼﯾﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ
»ﺑﺳﯾﺎر« از »ﯾﮏ« ﻧﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت؟ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﺎ اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﻋﻠت واﺣد ﻣوﺟب
ﻣﻌﻠول ھﺎی ﮐﺛﯾر ﺷود اﯾن ﮐﺛرت ﻣﻌﻠول ھﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل زﯾر اﺳت:
(1ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻠت واﺣد واﺟد ﻗوای ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.ﻣﺛﻼ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻣرﮐب از ﻋﻧﺎﺻر و ﻗوای ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻠت اﻓﻌﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﮔردد.
(2ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣﻌﻠول ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﻣﺳﺎﺋط ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد.
(3ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت ﺑر ﻣواد ﮔوﻧﺎﮔون ﻋﻣل ﮐﻧد.
ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ در ﻣورد ذات ﻋﻠت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧدا راﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد.اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺧدا دارای ﻗوای
ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺗﻣﺎﯾز از ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﯾﺎوه ﮔﻔﺗﮫ اﯾم.زﯾرا ﺗرﮐﯾب ﺑﺎ ذات او ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت.اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺧدا
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﮐﺛرت وﺳﺎﯾط ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت آن ﮔﺎه ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺑرای اﯾن وﺳﺎﯾط ﻻزم ﻣﯽ آﯾد .اﮔر اﯾن
ﺧﺎﻟق ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟز ﻋﻠت ﻧﮭﺎ ﯾﯽ ﯾﺎ ﺧدا ﺑﺎﺷد در آن ﺻورت ﺗﻌدد ﻋﻠت ﭘﯾش ﺧواھد آﻣد و اﮔر ﺧدا ﯾﺎ ﻋﻠت
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟق آن وﺳﺎﯾط ﺑﺎﺷد ﻻزم 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 ﺧﻼق ﻣﻧﺎﻓﺎت ﺧواھد
داﺷت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺗﻔﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ »ﺑﺳﯾﺎر« از ﻓﻌل ﻋﻠﯽ »ﯾﮏ« ﻋﺎﻣل ﺑر ﻧﻣﯽ ﺧﯾزد.
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
ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن ﺑرﺷﻣرد:ﺳﯾر ﺧداﯾﯽ در ﺳﯾر ﺧود ھﻣواره از ﻟطﺎﻓت ﻣﺟرد دور و ﺑﮫ ﮐﺛﺎﻓت ﻣﺎدی ﻧزدﯾﮏ
ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺧﻠق ﻋﻧﺎﺻر آﻏﺎزﯾن ھﺳﺗﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.ﻋﻧﺎﺻر آﻏﺎزﯾن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺳﺗﮫ و ﺑﺎز ﺑﺳﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﺑﺎزﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ ﺻورت ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﯾﺎت را ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد.ﺷﺑﻠﯽ ﻧﻌﻣﺎﻧﯽ
ﻧظرﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ را ﭼﻧﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﮐرده اﺳت»:آﻣﯾزش ﺟوھرھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﺟد ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺟﻠوه
زﻧدﮔﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی ﺷد.ﺳﭘس ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺑرﺗر ﺗﮑﺎﻣل ﻓرا رﺳﯾد و ﻋﺎﻟم ﻧﺑﺎﺗﯽ ﭘدﯾدآﻣد_ﻧﺧﺳت ﻋﻠف
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ﺧود رو و آن ﮔﺎه ﺑوﺗﮫ ھﺎ و درﺧﺗﺎن ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺑرﺧﯽ از ﺻﻔﺎت ﺣﯾواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و از اﯾن رو
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
ﻣوﺟوداﺗﯽ ﭼون ﮐرم ﮐﮫ از ﻗوه ﺣرﮐت و ﺣس ﻟﻣس ﺑرﺧوردارﻧد ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد.ﺣس ﻟﻣس ﺑﮫ ﻣرور
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
اﻧﺳﺎن راﺳت ﺑﺎﻻ و ﺧداوﻧد ﻓﮭم ﻣﯽ ﮔردد.ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺣﯾواﻧﯾت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻓرا ﻣﯽ آﯾد.
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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
ﺳﯾﻣﯾن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﯽ ﺳﯾﻣﯾن ﺗﺑدﯾل ﺷود ﻣﺎده ﻗﺎﺷق ﺑﺎﯾد ﺻورت ﺧود را رھﺎ ﮐﻧد و ﺻورت ﺟدﯾدی ﺑﭘذﯾرد.ھﻣﮫ
ی اﺟﺳﺎم دارای اﯾن ﺧﺎﺻﯾت ھﺳﺗﻧد و ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد ﺟﺳم ﻧﯾﺳت.اﻣﺎ از ﺑررﺳﯽ ادراک اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ در ذات اﻧﺳﺎن ﻧﯾروﯾﯽ در ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﯾش از ﯾﮏ ﭼﯾز را در
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از اﯾن رو در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻧد ﺻورت را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد.اﯾن ﻧﯾرو ﻣﺎده ﻧﯾﺳت زﯾرا از ﺧﺎﺻﯾت
ذاﺗﯽ ﻣﺎده ﻋدول ﻣﯽ ﮐﻧد.اﯾن ﻧﯾرو ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ذاﺗﺎ از ﻗدرت ادراک ﭼﻧد ﭼﯾز در آن واﺣد
ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم:ﻧﻔس در ﺣد ذات ﺧود ﯾﺎ اﺛری از آﺛﺎر ﻣﺎده اﺳت و ﯾﺎ ذاﺗﯽ ﻣﺎدی دارد.اﯾن ھر دو
ﺳﺧن ﻧﺎدرﺳت اﺳت.ﻧﻔس ﺑﮫ ﭼﻧد دﻟﯾﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از آﺛﺎر ﻣﺎده ﺑﺎﺷد:
آ(ھر ﭼﯾز ﮐﮫ ﺻورت ھﺎ و ﺣﺎﻟت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﺧود ﮔﯾرد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود ﯾﮑﯽ از آن ﺻورت ھﺎ و
ﺣﺎﻟت ھﺎ ﺑﺎﺷد.ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﭘذﯾرﻧده ی اﻟوان ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ذاﺗﺎ ﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﺎﺷد.ﻧﻔس در ﻣﻘﺎم ادراک اﻋﯾﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺻورت ھﺎ و ﺣﺎﻟت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧود ﯾﮑﯽ از آن ﺣﺎﻟت ھﺎ و
ﺻورت ھﺎ ﻧﯾﺳت.اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ ﺣﺎﻻت ذھﻧﯽ ﮔوﻧﺎﮔون را ﺗﺣوﻻت ﺧود ﻧﻔس ﻣﯽ داﻧد و از اﯾن رو ﺑﺎ روان
ﺷﻧﺎﺳﯽ »ﻗوای ذھﻧﯽ« ﻣﻌﺎﺻر ﻣواﻓﻘت ﻧدارد.
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ب(اﻋراض ھﻣواره در ﺗﻐﯾﯾرﻧد.ﭘس ﺑﺎﯾد در ورای ﺗﻐﯾﯾرات ﺣوزه ی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﺟوھری ﺑﺎﺷد و
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:
آ(ﺣواس ﭘس از اﺣﺳﺎس اﻧﮕﯾزه ای ﻧﯾروﻣﻧد ﻣدﺗﯽ از اﺣﺳﺎس اﻧﮕﯾزه ای ﮐم ﻧﯾرو ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.اﻣﺎ ﭼﻧﯾن
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.
پ(اﺣﺳﺎس ﯾﮏ اﻧﮕﯾزه ی ﻧﯾروﻣﻧد ﺣس را ﻧﺎﺗوان ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑدان آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.وﻟﯽ ﻋﻘل ﺑﮫ
ﻧﯾروی اﻧﮕﺎرھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﻠﯽ ﺗواﻧﺎﺗر ﻣﯽ ﺷود.
ت(ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﺳﺎﻟﺧوردﮔﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد در ﺗوان ذھﻧﯽ اﺛری ﻧدارد.
ث(ﻧﻔس ﺑرﺧﯽ از ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺳﯽ ﻧدارد در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.ﻣﺛﻼ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ دو
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
ھﻣﮫ ی ﺷﻧﺎﺧت ھﺎی ﻣﺎ را وﺣدت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.اﯾن ﻧﯾروی وﺣدت ﺑﺧش ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺳﯽ را ﻣورد ﺗﺎﻣل
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.

.3اﺑن ﺳﯾﻧﺎ
در ﻣﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن اﯾراﻧﯽ اﺑوﻋﻠﯽ ﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺳﯾﻧﺎ )ﻣﺗوﻓﯽ در  428ھﺟری( ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم ﻓﮑری ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺗﻼش ورزﯾد.ﺑﮫ ﺑرﮐت اﯾن ﺗﻼش 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
از ﺗﮑﺎﭘوی ﻧﯾروی ﻋﺷق در ﺳراﺳر ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘﯾﮑره ای از ﻧظﺎم ﻓﮑری او ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﻌدا ﺑﮫ
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:
(1آن ﭼﮫ در ﻏﺎﯾت ﮐﻣﺎل اﺳت.
(2آﻧﭼﮫ در ﻏﺎﯾت ﻧﻘص اﺳت.
(3آﻧﭼﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ اﯾن دو ﻏﺎﯾت اﺳت.
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
ھﻣﺎن ﮐﻣﺎل اﺳت.در ﭘس ﺗﮑﺎﻣل ﻣرﺋﯽ ھﻣﮫ ی ﻧﻣودھﺎ ﻧﯾروی ﻋﺷق در ﮐﺎر اﺳت.و ھﻣﮫ ی ﺗﻼش ھﺎ و
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
در ﭘرﺗو ﻧﯾروی ﻧﮭﺎﻧﯽ ﻋﺷق ﺻورت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد و ھﻣواره ﺑر ﻣدارج ﺑﺎﻻﺗر زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﻓرا ﻣﯽ ﺷود.ﺑر اﺛر ﺗﮑﺎﭘوی ﻧﯾروی ﻋﺷق ﻣراﺗﺑﯽ ﭼﻧد در ﭘﮭﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﺟﺳم ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد:
(1ﻣوﺟودات ﺑﯽ ﺟﺎن از ﺻورت و ﻣﺎده و ﮐﯾﻔﯾت ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻋﺷق اﺳت ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﮫ
ﻣوﺿوع ﯾﺎ ﺟوھر ﺧود ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و ﻣﺎده ﺑﯽ ﺗﻌﯾن ﺑﺎ ﺻورت ﺟﻣﻊ ﻣﯽ آﯾد و ھﻣواره از ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ
ﺻورت دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔراﯾد.
(2ﻧﯾروی ﻋﺷق ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻣرﮐز و وﺣدت اﺳت.ﭘس ﻋﺎﻟم ﻧﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی و ﮐم ﺗر از ﻋﺎﻟم
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:
اﻟف(ﻏذﯾﮫ.
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.
(3در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺑﻌد در ﻋﺎﻟم ﺣﯾواﻧﯽ ﻧﯾروی ﻋﺷق ﺗﻣرﮐزی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.ﭘس ﻣزاج ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ
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
ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻋﺷق طﺑﻌﯽ ﯾﺎ ذاﺗﯽ در ﮐﺎر اﺳت.ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﻣﻌﺷوق ﻧﺧﺳﺗﯾن ﯾﺎ ﺟﻣﺎل ﺳرﻣدی ﺗﮑﺎﭘو
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ارزش ھر ﭼﯾز ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗرب اوﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن اﺻل ﻧﮭﺎﯾﯽ.
اﺑن ﺳﯾﻧﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﮫ طﺑﯾب ﺑود ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﻔس ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص ﻣﺑذول داﺷت.در ﻋﺻر او ﻣوﺿوع اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔس
ﻣطﻣﺢ ﻧظرھﺎ ﺑود و اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻗﺻد آن ﮐﮫ ﮐذب اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑرﺳﺎﻧد دﺳت ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ دﻗﯾق زد.اﻋﻼم
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:
اﻟف.ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼﻧدﺳوﯾﯽ)ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺗﯽ(:ﺗﻐذﯾﮫ و ﻧﻣو و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل.
ب.ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﮏ ﺳوﯾﯽ ﻣﺗﺿﻣن ھﻣﺳﺎﻧﯽ:ﻧﻣو و ﻣزاج.
ﺗﺟﻠﯾﺎت آﮔﺎھﺎﻧﮫ:
اﻟف.ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼﻧدﺳوﯾﯽ)ﻧﻔس ﺣﯾواﻧﯽ(:
در ﺟﺎﻧوران ﭘﺳت:
(1ﻗوای ادراﮐﯽ.
(2ﻗوای ﺗﺣرﯾﮑﯽ)ﻣﯾل ﺑﮫ ﻟذت و ﭘرھﯾز از اﻟم(.
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در اﻧﺳﺎن:
(1ﻗوای ادراﮐﯽ)ﭘﻧﺞ ﺣس ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﻧﺞ ﺣس داﺧﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣس ﻣﺷﺗرک و واھﻣﮫ م ﻣﺻوره و ذاﮐره و
ﻣﺗﺻرﻓﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻘل ﺑﺎﻟﻧده اﻧﺳﺎﻧﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻋﻘل ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻧﺑوی ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﻧد(.
(2ﻗوای ﺗﺣرﯾﮑﯽ)اراده(.
ب.ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﮏ ﺳوﯾﯽ )روح ﻓﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﯾﮑﻧواﺧت دارد(.
اﺑن ﺳﯾﻧﺎ در رﺳﺎﻟﮫ ی ﻧﻔس ﻣﻌﻠوم داﺷت ﮐﮫ ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻼزﻣﯽ ﻣﺎدی ﻧدارد.ﻧﻔس ﺑﮫ وﺳﺎطت ﺗن ﯾﺎ
ﻧﯾروﯾﯽ ﺗﻧﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑر ﯾﺎ ﺗﺧﯾل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑود ﻻزم ﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ ﻧﻔس ﺑرای ﺗﺻور ﺑدن واﺑﺳﺗﮫ ی
ﺧود ﻣﺣﺗﺎج ﺑدﻧﯽ دﯾﮕر ﺑﺎﺷد.ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻧﻔس ﺧود ﺑر ﺧود آﮔﺎه اﺳت و از اﯾن اﻣر ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ در ذات
ﺧوﯾش از ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻼزم ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت.اﺑن ﺳﯾﻧﺎ در ﻗﺑﺎل اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔس ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﭘﯾش-ﺑود
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
ﮐﻧﯾم ﺑرﺧطﺎﯾﯾم.زﯾرا ﺗﻌدد ﺑدن ﻣﺗﻼزم ﺗﻌدد ﺻورت ﻣﺎدی اﺳت و ﺑر ﺗﻌدد ﻧﻔس دﻻﻟت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.ﭘس ﺑﺎﯾد
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 ﻣﺛﻼ ﻻزم ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ دو ﻓرد اﻟف و ب ﭼون دارای ﯾﮏ ﻧﻔس اﻧد در ﻋﻠم
و ﺟﮭل ﯾﮑدﯾﮕر ﺷرﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﻧﻔس را ﺑﺎ اﯾن اﻣور ﮐﺎری ﻧﯾﺳت و ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﻧﻔس و ﺗن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺟﺎورت دارﻧد اﻣﺎ ذاﺗﺎ ﺿد ﯾﮑدﯾﮕرﻧد.اﻧﺣﻼل ﺑدن ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﺷود
زﯾرا اﻧﺣﻼل و ﻓﺳﺎد از ﺧواص ﭼﯾزھﺎی ﻣرﮐب اﺳت و در ﻣورد ﭼﯾزھﺎی ﺑﺳﯾط و ﺑﺧش ﻧﺎﭘذﯾر و ﻣﺟرد
راﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد.در ﻧظر اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﯾش-ﺑود ﯾﺎ ﺗﻘدم ﻧﻔس ﺑر ﺑدن ﻧﺎﻣﯾﺳر اﺳت ﺑﻘﺎی ﻧﻔس ﭘس از
ﻣرگ ﺗن اﻣری ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت.
در ﻣﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻧو اﻓﻼطوﻧﯽ اﯾران ﺗﻧﮭﺎ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻓﮑری ﻣﺳﺗﻘل داﺷت.ﺷﺎﮔردان او اﻣﺛﺎل
ﺑﮭﻣﻧﯾﺎر و اﺑوﻣﺎﻣون و ﻣﻌﺻوﻣﯽ و اﺑواﻟﻌﺑﺎس و اﺑن طﺎھر ﺑﮫ راه اﺳﺗﺎد ﺧود رﻓﺗﻧد و از اﯾن رو ﻟزوﻣﯽ ﺑﮫ
ذﮐر آﻧﺎن ﻧﯾﺳت30.ﻧﻔوذ ﺷﺧﺻﯾت اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﭼﻧﺎن ﻋظﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ دﯾرزﻣﺎﻧﯽ ﭘس از او ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺑﺳط
ﻧظرﯾﺎت او ﺑزه ای ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت.
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ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ اﯾران در ﺟرﯾﺎن ﭘﯾﺷرﻓت ﺧود از ﺛﻧوﯾت ﮐﮭن اﯾراﻧﯽ _ﺛﻧوﯾت ﻧور و ظﻠﻣت_ﺗﺎﺛﯾری
ﻗﺎطﻊ ﺑرﻧداﺷت ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻧدﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﭘﯾش رﻓت و ﺳراﻧﺟﺎم در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﮑر اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی
ﯾﮏ ﮔراﯾﯽ ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐرد ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﺷد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﯾﯾن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﻓﻘط ﺗﺎ ان ﺣد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﮑر
اﯾراﻧﯽ ﻣوﺛر اﻓﺗﺎده اﺳت ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾران ارﺗﺑﺎط دارد.ﯾﮏ ﮔراﯾﯽ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ در آﻏﺎز در دﺳﺗﮕﺎه دﯾﻧﯽ
زردﺷت رخ ﻧﻣود ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑراﺛر ﻣﺷﺎﺟرات دﯾﻧﯽ اﺳﻼم 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 اﺳﻼم
.1ﻣﺎده ﮔراﯾﯽ ﻣﻌﺗزﻟﮫ
ذھ ن اﯾراﻧﯽ ﭘس از آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﺷد آزادی دروﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎزﺟﺳت.آن ﮔﺎه ﺑر
ﺳر آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺑﭘردازد و ﺑر آﻧﭼﮫ در ﺳﯾر آﻓﺎق ﺑﮫ دﺳت اورده اﺳت ﺗﺎﻣل ﮐﻧد از ﻋرﺻﮫ ی واﻗﻌﯾت
ﻋﯾﻧﯽ ﮐﻧﺎره ﮔرﻓت.ذھن اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ در دﻧﯾﺎی ﻋﯾﻧﯽ ﮔم ﺷده ﺑود ﺑﮫ اﻟﮭﺎم ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ آﻏﺎز
ﺗﻌﻘل ﮐرد و ﺧود را داور ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﻓت.ﭘس ذھن ﮔراﯾﯽ ﭘدﯾد آﻣد و ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻧدات و ﺗﺣﻣﯾﻼت ﺑﯾروﻧﯽ در
اﻓﺗﺎد.ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﭼﻧﯾن دوره ای ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑری ھر ﻗوﻣﯽ روی ﻣﯽ دھد دوره ی ﺧردﮔراﯾﯽ و ﺷﮏ
ﮔراﯾﯽ و ﻋرﻓﺎن و ارﺗداد اﺳت و در طﯽ آن ذھن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ی درون ﺟوﯾﯽ از ھﻣﮫ ی ﻣوازﯾن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳر ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧد.
در ﻋﺻر ﺣﮑوﻣت دودﻣﺎن اﻣوی اﯾراﻧﯾﺎن ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎر ﮐردن ﺧود ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺟدﯾد ﺗﻼش ورزﯾدﻧد.اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻗدرت ﮔرﻓﺗن دودﻣﺎن ﻋﺑﺎﺳﯽ و رواج ﮔرﻓﺗن ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧﯾروی ﻋﻘﻠﯽ ﻓﺷرده ی اﯾران ﺑﺎر دﯾﮕر
ﻓوران ﮐرد و در ھﻣﮫ ی ﺣوزه ھﺎی اﻧدﯾﺷﮫ و ﮐردار ﺑﮫ طرزی ﺷﮕﻔت ﺑﮫ ﺟﻠوه ﮔری ﭘرداﺧت.اﯾراﻧﯾﺎن
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 اﺳﻼﻣﯽ ھﻣت ﮔﻣﺎردﻧد.ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻋﻘل ﺧﺷﮏ از ﻗﯾل و ﻗﺎل ﻣﺟﺎدﻻت دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮓ
آﯾد و ﮔوﺷﮫ ای ﮔﯾرد و ﻧظرﯾﮫ ای ﺳﺎزﮔﺎر ﻓراھم آورد اﻟﮭﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺗﻌﺻب دﯾﻧﯽ ﺟﺎن دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑود ﺑﮫ رﻧﮕﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ در آﻣد.
در اواﯾل ﺳده ی دوم ھﺟری واﺻل اﺑن ﻋطﺎ ﺷﺎﮔرد ﺣﺳن ﺑﺻری ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﻧﺎﻣدار ﻋﻠم ﮐﻼم ﺑود
آﯾﯾن ﻣﻌﺗزﻟﮫ را ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻧظﺎم ﺧردﮔراﯾﯽ ﻋﺎﻟم اﺳﻼم اﺳت ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎد.اﯾن اﯾﯾن ﮐﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺟﻧﺑش
ﻓﮑری آن ﻋﺻر ﺑود ﻧﺧﺳت ﺑرﺧﯽ از اذھﺎن ﺗﻧدﯾﺎب اﯾران را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﮕﯾﺧت وﻟﯽ ﺑﮫ زودی ﺑر اﺛر
ﻣﺟﺎدﻻت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﻐداد و ﺑﺻره از ﺷور اﻓﺗﺎد.در ان ﻋﺻر ﺷﮭر ﺑﻠﻧد آوازه ی ﺑﺻره ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﮐت وﺿﻊ
ﺗﺟﺎری ﺧود ﻋرﺻﮫ ی اﻓﮑﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﭼون ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﺷﮏ ﮔراﯾﯽ و ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﻋﻘﺎﯾد ﺑوداﯾﯽ 1و
آﯾﯾن ﻣﺎﻧوی ﺷده ﺑود ﺑﮫ اذھﺎن ﻣﺗﺟﺳس ﺧوراک ﻣﻌﻧوی ﻓراوان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾد و ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای
ﺧردﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت.ﺑﮫ راﺳﺗﯽ دوره ای ﮐﮫ اﺷﭘﯽ ﺗﺎ)» (spittaدوره ی ﺳرﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم« ﻣﯽ ﺧواﻧد دوره ی ﻟطﺎﺋف ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳت.اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷروع دوره ی ﺗﻔوق اﯾراﻧﯾﺎن طﻼب ﻣﺳﻠم ﻓﻠﺳﻔﮫ ی
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ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺟدا درﺑﺎره ی دﯾن ﺧود آﻏﺎز ﺗﻔﮑر ﮐردﻧد و ﻣﺗﻔﮑران اﻋﺗزاﻟﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺣﯾطﮫ ی ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اوﻟﯽ
ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷدﻧد.

2

آﻧﭼﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﺎﺳت ﺟﻧﺑﮫ ی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻓرﻗﮫ ی ﻣﻌﺗزﻟﮫ اﺳت.از اﯾن رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠم ﮐﻼم ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﮐﺎری
ﻧدارﯾم و ﻓﻘط اﻓﮑﺎر ﻓﻠﺳﻔﯽ آن ﻓرﻗﮫ را درﺑﺎره ی ﻣﺎده و ﺧدا ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارﯾم.
ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻋﺗزاﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل 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
ﺷوﻧد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن از دﯾدﮔﺎه ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ وﺟود ﻣﺳﺗﻘل ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن وﺟود ﻣﺟرد اﻟﮭﯽ
ھﺳﺗﻧد.اﺑواﻟﮭذﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾد:ﺧدا داﻧﺎ و ھﻣﮫ ﺗوان و زﻧده اﺳت و داﻧش و ﺗواﻧﺎﯾﯽ و زﻧدﮔﯽ او ﻋﯾن ذات
اوﯾﻧد33.ﯾوﺳف اﻟﺑﺻﯾر ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن وﺣدت ﺻرف ﺧدا از ﭘﻧﺞ اﺻل ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد:
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(1ﻓرض وﺟود ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزی و ﻋرض ﺿرورت دارد.
(2ﻓرض وﺟود آﻓرﯾﻧﻧده ﺿرورت دارد.
(3ﻓرض وﺟود اﺣوال ﺧدا ﺿرورت دارد.
(4ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳزاوار ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣردودﻧد.
(5اﺣدﯾت ﺧدا ﻋﻠﯽ رﻏم ﮐﺛرت ﺻﻔﺎت او ﻣورد ﻗﺑول اﺳت.
ﻣﻔﮭوم اﺣدﯾت ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﭘذﯾرﻓت و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻣﻌﻣر و اﺑوھﺎﺷم ﺑﮫ ﺻورت اﻣری ﻣﺟرد ﮐﮫ ﻓﺎرغ
از ھر ﻧﺳﺑﺗﯽ اﺳت در آﻣد.اﯾﻧﺎن اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠم را ﺑرای ﺧدا ﻣﺣﻣول ﻗرار داد.اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﯾﺎ
اﺗﺣﺎد ﻋﺎﻟم و ﻣﻌﻠوم را اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد_و اﯾن ﺑﺎطل اﺳت_و ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻠزم دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ذات ﺧداﺳت_و اﯾن ﻧﯾز
ﻣﻣﺗﻧﻊ اﺳت.اﺣﻣد و ﻓﺿل ﺷﺎﮔردان اﺑواﺳﺣﺎق ﻧظﺎم اﯾن ﺛﻧوﯾت را ﺑﺎزﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ دو ﺧﺎﻟق اﺻﯾل
وﺟود دارﻧد:ﯾﮑﯽ اﺻﻠﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺳت و دﯾﮕری اﺻﻠﯽ ﻣﺣدث ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ ی ﺧدا ﯾﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
اﺳت4.ﻣﻌﻣر ﺑر وﺣداﻧﯾت ﺗﺎﮐﯾد ورزﯾد و ﻧظر او ﺑﮫ ﺷرﺣﯽ ﮐﮫ ﺧواھﯾم دﯾد زان ﭘس ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ی
ﺻوﻓﯾﺎن اﯾران ﻗرار ﮔرﻓت.در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺧردﮔراﯾﺎن اﻋﺗزاﻟﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺎ
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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ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺧدﻣت ﺧردﮔراﯾﺎن ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻣﺣض طرح ﻧظرﯾﮫ ای درﺑﺎره ی ﻣﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌدا در دﺳت
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﺷﻌری اﯾﺷﺎن دﮔرﮔوﻧﯽ ﯾﺎﻓت و ﺑﺎ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺷﻌرﯾﺎن ﻣواﻓق ﮔردﯾد.اﺑواﺳﺣﺎق ﻧظﺎم اﺳﺎﺳﺎ طﺑﯾﻌت
را ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﻣﻧظم و ﺟﺑری ﻣﯽ داﻧﺳت 5ﺟﺎﺣظ ﻧﯾز طﺑﯾﻌت ﮔراﯾﯽ را ﺧوش داﺷت و اراده را ﺑﮫ وﺟﮭﯽ
ﺳﻠﺑﯽ ﺗﻌرﯾف ﮐرد.6ﺑر روی ھم ﺧردﮔراﯾﺎن ﺑﺎ آن ﮐﮫ دﺳت از ﻣﻔﮭوم ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ ﺑر ﻧداﺷﺗﻧد ﮐوﺷﯾدﻧد ﮐﮫ
زﻣﯾﻧﮫ ای ژرف ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻧﻣودھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑﯾﺎﺑﻧد.اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺎده ﺑود.ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﺑواﺳﺣﺎق ﻧظﺎم
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻣﺎده ﺑﺧش ﭘذﯾر اﺳت و اﯾن ﺑﺧش ﭘذﯾری ﻧﮭﺎﯾﺗﯽ ﻧدارد.ﺑﯾن ﺟوھر و ﻋرض ﺗﻣﺎﯾزی ﻧﯾﺳت7 .ﺑود
ﺑﺎ وﺟود ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﯾت ﺧدا اﺟزای ﻻﯾﺗﺟزای ﻣﺎدی را در ﻣﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.اﺟزای ﻻﯾﺗﺟزی
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑوده اﻧد وﻟﯽ در ﺣﺎﻟت ﭘﯾش-ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾش از درﯾﺎﻓت ﮐﯾﻔﯾت وﺟود ﻗدرت ادراک ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد.اﺑن
ﺣزم ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ رای ﯾﮑﯽ از ﺷﯾوخ ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﻣﺣﻣد اﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزی ﯾﺎ ذره ﭘﯾش از آن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻠﻌت وﺟود آراﺳﺗﮫ ﺷود ﺟرﻣﯽ ﺑر ﮐﻧﺎر از ﺣرﮐت و ﺳﮑون اﺳت و ﻣﺧﻠوق ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ
رود38.ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﮐﯾﻔﯾﺎت ﭼون طﻌم و ﺑو و رﻧﮓ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺟز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣوﺟد
ﺟوھر ﻣﯽ ﺷود.روح ﺳﻧﺦ ﻟطﯾﻔﯽ از ﻣﺎده اﺳت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓﮑری ھم ﺟﻧﺑش ھﺎی ذھﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.ﺧﻠﻘت
ﺻرﻓﺎ ﺗﺣﻘق اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯾش-ﺑود اﺳت8.در ﺗﺻور ﯾﮏ ﺷﯽ ﻓردﯾت آن ﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ آن ﭼﮫ ﻧﺳﺑت ﯾﺎ ﻣﺣﻣوﻟﯽ ﺑﮫ
ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت9.ﺟﮭﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺷﯾﺎء اﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧد و ﻗﺎﺑل
ادراﮐﻧد.وﻟﯽ ﺟﮭﺎن از ادراﮐﺎت ﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت.
ﺣﮑﻣﺎی ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﮐﮫ ھﻣﮫ ی دﻗﺎﯾق ﻓﻠﺳﻔﯽ را ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﻏرﺿﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷﯾدﻧد ﺧدا را وﺣدﺗﯽ ﻣطﻠق
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 ﻻﯾﺗﺟزی را ﻗﺎﺑل ادراک ﮔرداﻧد.ﺧﺻﺎﯾص اﺟزاء ﻻﯾﺗﺟزی از ذات ﺧود آن
ھﺎ ﻣﯽ ﺗراود ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻓرو اﻓﺗﺎدن ﺳﻧﮓ ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از درون آن ﻧﺷﺋﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد10.ﻋطﺎر ﺑﺻری و
ﺑﺷر ﺑن اﻟﻣﻌﺗﻣر ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا رﻧﮓ و درازی و ﭘﮭﻧﯽ و ﻣزه و ﺑو را ﻧﯾﺎﻓرﯾده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ھﺎ ﻣﺣﺻول
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺷﯾﺎء ھﺳﺗﻧد11و ﺧدا ﺣﺗﯽ ﺷﻣﺎره ی اﺟزاء ﻋﺎﻟم را ﻧﻣﯽ داﻧد12.ﺑﺷرﺑﻧﺎﻟﻣﻌﺗﻣر ﺧواص اﺟﺳﺎم را ﺑﺎ
ﻣﻔﮭوم »ﺗوﻟد« ﯾﺎ ﻓﻌل ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺟﺳﺎم ﺗﺑﯾﯾن ﮐرد13.ﺑﻧﺎﺑراﯾن روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺧردﮔراﯾﺎن اﻋﺗزاﻟﯽ از ﻟﺣﺎظ
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎده ﮔرای ﺑودﻧد و از ﺣﯾث دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧداﯾﯽ واﺑﺳﺗﮫ طﺑﯾﻌت ﺑﺎور داﺷﺗﻧد.
ﻓرﻗﮫ ی ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﺟوھر و ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزی را ﯾﮑﯽ داﻧﺳت.ﺟوھر ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزی ﯾﺎ ذره ای اﺳت ﮐﮫ ﻓﺿﺎ را
ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن ﺧﺎﺻﯾت دارای ﺟﮭت و ﻧﯾرو و وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫ ی ﻓﻌﻠﯾت ذات او ﻣﯽ
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ﮔردﻧد.ذره ﺷﮑﻠﯽ ﭼﮭﺎرﮔوﺷﮫ دارد.زﯾرا اﮔر ذره ﻣدور ﺑﺎﺷد ﭘﯾوﺳﺗن ذرات ﮔوﻧﺎﮔون اﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑد14.ﺣﮑﯾﻣﺎن ذره ﮔرای اﻋﺗزاﻟﯽ درﺑﺎره ی ذات ذره ﯾﺎ ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزی اﺧﺗﻼف ﻋﻘﯾده داﺷﺗﻧد.ﺑرﺧﯽ از
آﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ذرات ﻗﺎﺋل ﺑودﻧد ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﮐﻌﺑﯽ ﺑﻠﺧﯽ ذرات را ھم ﻣﺷﺎﺑﮫ و ھم ﻧﺎﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﯽ
اﻧﮕﺎﺷت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ذرات ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧده اﻧد وﻟﯽ اﯾن ﻣﺎﻧﻧدﮔﯽ از ھﻣﮫ ی ﺟﮭﺎت ﻧﯾﺳت.اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﺑر
ﺧﻼف ﻧظﺎم ذرات را ﺑﺎﻗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺷﻣرد و ﮔﻔت ﮐﮫ ذره آﻏﺎز زﻣﺎﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ
ﮔردد.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺑﻘﺎء ذره ﺑﺎﻋث ﺑروز ﺻﻔﺎت ﺟدﯾدی در ذره ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﻘﺎ اﺳﺗﻣرار وﺟود اﺳت و
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
ذرات را ﻣﻣﮑن ﻧداﻧﺳت و ﺑر ﺧﻼف ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻓرﻗﮫ ی ﻣﻌﺗزﻟﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﮐرد ﮐﮫ ذره ﯾﺎ ﻣﺎھﯾت ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد در ﺣﺎﻟت ﻻوﺟود ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎھﯾت دوام آورد.اﮔر ﺟز اﯾن ﺑﮕوﯾﯾم ﺑﮫ ﺗﻧﺎﻗض ﻣﯽ اﻓﺗﯾم.ﻣﺎھﯾت ﺑﮫ
ﺣﮑم آن ﮐﮫ ﺻﻔت وﺟود اﺳت ﻣﺎھﯾت اﺳت و در اﯾن ﺻورت اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت در ﺣﺎﻟت ﻻوﺟود ﻧﯾز
ﻣﺎھﯾت اﺳت ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟود را در ﺣﺎﻟت ﻻوﺟود ﻣوﺟود ﺑﭘﻧدارﯾم.اﯾن ﻧظر اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﺑﮫ ﻧظر اﺷﻌرﯾن
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧود ﺿرﺑﮫ ای ﺳﺧت ﺑر ﻣﺎده ﮔراﯾﯽ ﻣﻌﺗزﻟﮫ زد ﺷﺑﮭﺎﺗﯽ دارد.

.2ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﮑری ھﻣزﻣﺎن
ﺷﮏ ﮔراﯾﯽ,ﺗﺻوف,آﯾﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ
در ھر دوره ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘرﺷور ﭘوﯾش ھﺎی ﻓﮑری ﻣﺗﻌددی در ﺟﻧب ﯾﮑدﯾﮕر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در
ﻋﺻر ﻋظﻣت ﻓرﻗﮫ ی ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﻧﯾز ﮔراﯾش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در ﻣﺣﺎﻓل ﻓﻠﺳﻔﯽ و دﯾﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﮫ وﺟود
آﻣدﻧد.اﺟﻣﺎﻻ از اﯾن ﮔراﯾش ھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
(1ﺷﮏ ﮔراﯾﯽ:ﺑر اﺛر ﺷﯾوه ی ﺟدﻟﯽ ﺧردﮔراﯾﺎن ﺿرورﺗﺎ ﻧوﻋﯽ ﺷﮏ ﻓﻠﺳﻔﯽ ظﮭور ﮐرد.ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون
ﺛﻣﺎﻣﮫ اﺑن اﺷرس و ﺟﺎﺣظ ﮐﮫ ظﺎھرا از ﺧردﮔراﯾﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑﮫ راﺳﺗﯽ در زﻣره ی ﺷﮑﺎﮐﺎن
ﺑودﻧد.ﺟﺎﺣظ ﺑﮫ ﺧداﯾﯽ واﺑﺳﺗﮫ ی طﺑﯾﻌت ﺑﺎور داﺷت و ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣردان ﻓرھﯾﺧﺗﮫ ﻋﺻر ﺧود ﺑﮫ ھﯾﭻ
روی ﺑﮫ اھل ﮐﻼم ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﺳت 15.ﺟﺎﺣظ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳﻼف ﺧود طﻐﯾﺎن ﮐرد و
ﮐوﺷﯾد ﮐﮫ اﻟﮭﯾت را ﺑﮕﺳﺗرد و ﺑﮫ ﻣردم ﺳﺎده اﻧدﯾش ﮐﮫ در اﻣور دﯾﻧﯽ ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑرﺳﺎﻧد.
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(2ﺗﺻوف:ﺟﺳت و ﺟوی ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﻌرﻓت ﻣﺗﻌﺎرف ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ذواﻟﻧون ﺻورﺗﯽ
ﻣﻧظم ﭘذﯾرﻓت رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﻋﻣﻘﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ﺻورت ﻧظﺎﻣﯽ ﺿدﻣدرﺳﯽ)ﺿد اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ( درآﻣد و
در ﺑراﺑر ﻧظﺎم ﻋﻘﻠﯽ ﺧﺷﮏ اﺷﻌری ﻗرار ﮔرﻓت.ﺷرح اﯾن ﻧظﺎم در ﻓﺻل ﭘﻧﺟم ﺧواھد آﻣد.
(3آﯾﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ:اﯾن آﯾﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﺣﯾﺎی ﻣﺳﺗﻧدات دﯾﻧﯽ ﺷد اﺳﺎﺳﺎ ﺟﻧﺑﺷﯽ اﯾراﻧﯽ ﺑود.اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی
آن ﮐﮫ آزاداﻧدﯾﺷﯽ ارﺗداد اﻣﯾز ﻋﺻر ﺧود را ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد ﮐوﺷﯾدﻧد ﮐﮫ دﯾن را ﺑﺎ آن آﺷﺗﯽ دھﻧد.از اﯾن ر و
آﯾﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﺑﺎ آزاداﻧدﯾﺷﯽ آن ﻋﺻر ﺳﺧت ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ داﺷت و از ﻣﺟﺎدﻻت ﮐﻼﻣﯽ 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.
ﻣﺣرک و ﻣﻧﺷﺎء آﯾﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد در اﯾن ﺗردﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﯾوه ھﺎی ﻓﮑری
ﮔوﻧﺎﮔون واﮐﻧﺷﯽ ﮐردﻧد و از اﯾن رو از ﻟﺣﺎظ ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر دارﻧد.ﺑﯽ ﮔﻣﺎن در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ
زﻧده ی ﭘرﺷور ﻧظرﯾﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ و دﯾﻧﯽ ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﻓراھم ﻣﯽ آﯾﻧد.وﻟﯽ ﭼون ﺗﻧواع ﻓﮑری از دﯾدﮔﺎه دﯾن اﻣری
ﺧطرﻧﺎک اﺳت ﺑﮫ زودی واﮐﻧﺷﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آورد.ﻣﺛﻼ در
اروﭘﺎی ﺳده ی ھﺟدھم ﻓﯾﺧﺗﮫ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﻣﺎھﯾت ﻣﺎده را ﻣورد ﺗﺟﺳس ﻗرار ﻣﯽ داد ﺧود ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﺧداﯾﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷد.در ﺑراﺑر اﮔوﺳت ﮐﻧت ﮐﮫ ھﻣﮭﯽ ﺗﺟﺳﺳﺎت ﻻھوﺗﯽ را طرد و ﻣﻌرﻓت را ﺑﮫ ادراﮐﺎت
ﺣﺳﯽ ﻣﺣدود ﮐرد ﺷﻼﯾر ﻣﺎﺧر) (schleiermacherﻧﯾروی ﻋﻘل را در راه اﯾﻣﺎن ﻓروﻧﺷﺎﻧﯾد
ﯾﺎﮐوﺑﯽ) (jacobiﺑرای وﺻول ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻋﺎﻣﻠﯽ واﻻﺗر از ﻋﻘل ﯾﺎﻓت و دوﻣﺳﺗر ) (de maistreو ﺷﻠﮫ
ﮔل) (schlegelﭘﺎپ را ﻣوﺟودی ﻣﻌﺻوم ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺑر او ﺗﮑﯾﮫ زدﻧد.در ﻋﺎﻟم اﺳﻼم ﻧﯾز اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن در
ﻋﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ آن اﺻل ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای آزاداﻧدﯾﺷﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھوﯾداﺳت ﮐﮫ آﯾﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ را ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﭘﺎﯾداری ﮐﮫ ﻣﺗﻔﮑران ﻣﺳﺗﻘل اﯾراﻧﯽ
ﺑر ﺿد آرﻣﺎن ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼم آﻏﺎز ﮐرده ﺑودﻧد داﻧﺳت16.اﯾن آﯾﯾن اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮑﯽ از وﺟوه ﻣذھب
ﺷﯾﻌﮫ ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻋﺑدﷲ اﺑن ﻣﯾﻣون از ﻣﺣدودﯾت رﺳت.اﯾن ﻣرد ﻋﺟﯾب ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑواﻟﺣﺳن اﺷﻌری
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
ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻓﯾﺛﺎﻏورﺳﯽ داﺷت ﻣﻘﺑول ذھن اﯾراﻧﯽ اﻓﺗﺎد.ﻣﺎﻧﻧد اﺧوان اﻟﺻﻔﺎ ھﻣﮫ ی اﻓﮑﺎر ﺑﺎرز ﻋﺻر ﺧود را
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
آراﺳت.ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﯾن ﻣذھب اﻣﺎم ﯾﺎ رھﺑر اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن ﻋﻘل ﮐﻠﯽ ﻣﺟﺳم اﺳت و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
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.
از ظﮭور و ﺗﺣول ﻣذھب اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن آزاداﻧدﯾﺷﯽ از ﺑﯾم آﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎدا در راه
ﺗﮑﺎﻣل روزاﻓزون ﺧود دﺳﺗﺧوش اﻧﮭدام ﮔردد ﺟوﯾﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺗوار ﺷد.وﻟﯽ ﺑر اﺛر طﻧز ﺳرﻧوﺷت ﺑر
ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﯾﮑﺳره ﻣوﺟودﯾت ان را ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧت.آﯾﯾن اﻣﺎﻣت ﮐﮫ ھﻧوز از ﺷور ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑود
آزاداﻧدﯾﺷﯽ زﻣﺎن را ﭼون ﮐودﮐﯽ ﺑﯽ ﮐس ﺑﮫ ﻓرزﻧدی ﺑرﮔزﯾد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺟذب ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎرف ﮔذﺷﺗﮫ و
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
و از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮏ داﻧﻠد) (macdonaldآﯾﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ را ﺗوطﺋﮫ ی اﯾراﻧﯽ ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑرای ﺑراﻧداﺧﺗن
ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋرب داﻧﺳﺗﮫ و دﺳﺗﮕﺎه دﯾﻧﯽ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ را ﮐﮫ از وﺟود ﺑرﺧﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﻐزھﺎ و ﺑﯽ
آﻻﯾش ﺗرﯾن ﻗﻠب ھﺎ ﺑرﺧوردار ﺑود ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾر ﺟرﮔﮫ ای ﻣرﮐب از آدم ﮐﺷﺎن ﺳﯾﺎه دل ﮐﮫ ھﻣواره در ﭘﯽ
ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺧواﻧده اﻧد .ھﻧﮕﺎم ﺑرآورد ﮐﺎرھﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﺎن در ﻣﻌرض
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
ھﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﻗرن ﺷﺎﻧزدھم ﺑر آدم ﮐﺷﯽ ھﺎی ﻣﺧوﻓﯽ ﭼون ﮐﺷﺗﺎر روز ﻋﯾد ﺑﺎرﺗﮫ ﻟﮫ ﻣﯽ)(barthelemy
ﺻﺣﮫ ﻣﯽ ﻧﮭﺎدﻧد.ﺗﻧﮭﺎ در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر اﺳت ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ آدم ﮐﺷﯽ_ﭼﮫ دﯾﻧﯽ و ﭼﮫ ﻏﯾردﯾﻧﯽ_ﺟﻧﺎﯾت
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.ﺑﻧﺎﺑراﯾن روا ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺳل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺎ ﻣوازﯾن اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ داوری ﮐﻧﯾم.ﺑﺎﻻﺗر
از اﯾن ﺟﻧﺑش دﯾﻧﯽ ﺑزرگ ﭼون ﻧﮭﺿت اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻟرزه ﺑر ارﮐﺎن اﻣﭘراﺗوری ﭘﮭﻧﺎوری اﻧداﺧت و ﺑﺎ
وﺟود اھﺎﻧت ھﺎ و اﺗﮭﺎم ھﺎ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﺳرﻓرازی از ﺑوﺗﮫ ی آزﻣﺎﯾش ﺑﯾرون آﻣد و ﻗرن ھﺎ
ﻗﮭرﻣﺎن ﻋﻠم و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺷد و ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻرﻓﺎ زاده ی ﺗوطﺋﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾداری ﺑﺎﺷد.اﯾن آﯾﯾن آﯾﯾﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ھم ﺑﺎ آن ﮐﮫ از ﺷور ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧود ﺧﺎﻟﯽ ﺷده اﺳت ﮐﻣﺎل ﻣطﻠوﺑﯽ از ﻣردم ھﻧد و
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
ﺑر اﻣوزش آﻧﺎن ﺧدا ﯾﺎ اﺻل ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯽ ﻗﺑول ﺻﻔت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ذات او ﻧﺳﺑت ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت.ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺻﻔت »ﻗﺎدر« را ﻣﺣﻣول او ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﻓﻘط اﯾن را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم ﮐﮫ او ﺑﺧﺷﻧده ی ﻗدرت اﺳت و ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺻﻔت »ﻗدﯾم« ﻣﺗﺻف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣرادﻣﺎن ﻗدم »ﮐﻠﻣﮫ« ﺧدا ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻗرآن »ﻋﺎﻟم اﻣر«
اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣدث »ﺧﻠق« ﻗرار دارد.ھﻣﮫ ی ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت در ذات اﻟوھﯾت زدوده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھﻣﮫ ی
اﺿداد از او ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد.اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﺑزرگ آﯾﯾن زردﺷت را ﺣل
ﮐرده اﻧد.
اﻧدﯾﺷﻣﻧدان اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای ﭘرﺳش »ﮐﺛرت ﭼﯾﺳت« از اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در ﻧظر اﯾﺷﺎن از
ﺑدﯾﮭﯾﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑود ﺳود ﺟﺳﺗﻧد.آن اﺻل ﭼﻧﯾن ﺑود:از واﺣد ﻓﻘط واﺣد ﺧﯾزد)ﻗﺎﻋده ی اﻟواﺣد(.اﻣﺎ واﺣد
ﻧوﯾﯽ ﮐﮫ از واﺣدی ﮐﮭﻧﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد ﯾﮑﺳره از واﺣد ﮐﮭﻧﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎن واﺣد ﮐﮭﻧﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺗﺣول ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧو ﮔردﯾده اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ »وﺣدت اوﻟﯽ« ﺗﺣول ﮐرده و ﺑﮫ ﺻورت »ﻋﻘل
اول« ﯾﺎ »ﻋﻘل ﮐﻠﯽ« در آﻣده و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﺣوﻟﯽ دﯾﮕر »ﻧﻔس ﮐﻠﯽ« را ﭘدﯾد آورده اﺳت».ﻧﻔس ﮐﻠﯽ« ﺑﮫ
ﺣﮑم ذات ﺧود ﺧواﺳﺗﺎر ان ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ »وﺣدت اوﻟﯽ« ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷود.ﭘس ﺣرﮐت و ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ دارای ﻗدرت
ﺣرﮐت ﺑﺎﺷد ﺿرورت ﯾﺎﻓﺗﻧد».ﻧﻔس ﮐﻠﯽ« ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود اﻓﻼک را ﮐﮫ در ﺟﮭت ﻣطﻠوب او
ﺣرﮐت دوری دارﻧد آﻓرﯾد.ھﻣﭼﻧﯾن دﺳت ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﻋﻧﺎﺻری ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر آﻣﯾﺧﺗﻧد و ﺟﮭﺎن ﭘدﯾدار را ﺑﮫ
وﺟود آوردﻧد زد.ﺟﮭﺎن ﭘدﯾدار ﺻﺣﻧﮫ ی ﺗﮑﺛر اﺳت و »ﻧﻔس ﮐﻠﯽ« ﻣﯽ ﮐوﺷد ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﮐﺛرات ﺑﮕذرد و
ﺑﮫ ﻣﺑدا اﺻﯾل ﺧود واﺻل ﮔردد.ﻧﻔس ﺟزﯾﯽ ﺧﻼﺻﮫ ی ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﭘرورش و ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ
وﺟود آﻣده اﺳت».ﻋﻘل ﮐﻠﯽ« ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه در ﺷﺧﺻﯾت اﻣﺎم ﻣﺟﺳم ﻣﯽ ﺷود و اﻣﺎم ﻧﻔوس ﺟزﯾﯽ را ﺑﮫ
ﻓراﺧور آزﻣﺎﯾش و درﯾﺎﻓت آﻧﺎن ﻣﻧور ﻣﯽ ﮔرداﻧد و آرام آرام از ﻣﯾﺎن ﮐﺛرات ﺑﮫ دﻧﯾﺎی وﺣدت ﺟﺎوﯾدان راه
ﻣﯽ ﺑرد.ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﻧﻔس ﮐﻠﯽ« ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾﯾم ﺑﮫ ﺑود ژرف ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﻧد
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
17

ﻧﺎراﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ ﻧﻣودار ﮐﺛرت اﺳت اﺗﺻﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.

اﯾن ﺑود ﺧﻼﺻﮫ 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
اﻧداﺧﺗﻧد ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺧود را ﻧرم ﻧرﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻋﺎﻗﺑت آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی رھﺎﯾش ﻣﻌﻧوی
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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.
ﻧﮕرش ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ زاده ی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐوﺷﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای آﻣﯾﺧﺗن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ اﺻﯾل اﯾراﻧﯽ
ﺻورت ﮔرﻓت.اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن در ﭘرﺗو ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺧود در ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ اﺳﻼم ﮐوﺷﯾدﻧد و در اﯾن راه ﺑﮫ
ﺷﯾوه ای ﮐﮫ ﺑﻌدا ﻣﻘﺑول ﺻوﻓﯾﺎن اﻓﺗﺎد ﺑﮫ ﺗﺎوﯾل ﻗرآن ﭘرداﺧﺗﻧد.در ﻧظﺎم ﻓﮑری اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ اھرﯾﻣن زردﺷت
آﻓرﯾﻧﻧده ی ﺑدﺳﮕﺎل ﺑدی ھﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر»وﺣدت ازﻟﯽ« ﻣﯽ ﺷورد و ﺑﺎ در ھم ﺷﮑﺳﺗن آن
ﺗﺷﺗت ﻋﺎﻟم ﭘدﯾدار را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد.اﯾن اﺻل اﺧﺗﻼف اﻧﮕﯾز ﮐﮫ ﺟزو ذات »وﺣدت ازﻟﯽ« و ﻣﺑﯾن
ﺗﺷﺗت ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوس اﺳت رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﺗﺣول ﯾﺎﻓت و در ﺳده ی ھﺷﺗم ھﺟری ﺑﮫ وﺳﺎطت ﻓرﻗﮫ ی ﺣروﻓﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ آﯾﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷت از ﯾﮏ ﺳو ﺑﺎ ﺗﺻوف و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗﺛﻠﯾث ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑرﺧورد
ﮐرد.ﺣروﻓﯾﺎن ﺑر آن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ی »ﮐن« )ﺑﺎش( ﮐﻠﻣﮫ ی ﻗدﯾم ﺧداﺳت و ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎﻣﺧﻠوق اﺳت
ﺻورت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﺧﻠق ﮐﺷﺎﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود.اﻣﺎ از ﮐﻠﻣﮫ راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺷﻧﺎﺧت ذات اﻟوھﯾت ﻧﯾﺳت
زﯾرا اﻟوھﯾت از دﺳﺗﯾﺎز ادراک ﺣﺳﯽ ﺑرﮐﻧﺎر اﺳت18.ﺑﻧﺎﺑراﯾن »ﮐﻠﻣﮫ« ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺗﺟﻠﯽ ﮔرداﻧﯾدن ذات
19

»ﭘدر« در زھدان »ﻣرﯾم« ﺗﺟﺳد ﯾﺎﻓت.
20

ﮐرده اﺳت.

ﺟﮭﺎن ﺳراﺳر ﺗﺟﻠﯽ »ﮐﻠﻣﮫ« ﺧداﺳت.ﺧدا در »ﮐﻠﻣﮫ« ﺣﻠول

ھﻣﮫ ی ﺻداھﺎی ﺟﮭﺎن در ﺧداﺳت.ھر ذره ای ﺳرود ﻗدم را ﺗرﻧم ﻣﯽ ﮐﻧد21.ھر ﭼﮫ ھﺳت

ﺑﻘﺎﺳت .آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯽ اﻧد ﺑﺎﯾد »ﻣﺳﻣﯽ« را در »اﺳم« ﺑﺟوﯾﻧد زﯾرا »اﺳم«
در ﻋﯾن ﺣﺎل ھم ﻣوﺿوع ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم آن را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
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.3آﯾﯾن اﺷﻌری ﯾﺎ واﮐﻧﺷﯽ در ﺑراﺑر ﺧرد ﮔراﯾﯽ
ﻧﮭﺿت ﺧرد ﮔراﯾﯽ ﮐﮫ از ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود ﭼﻧدﮔﺎھﯽ در ﻣراﮐز ﻓﮑری ﻋﺎﻟم
اﺳﻼم رواج ﯾﺎﻓت وﻟﯽ در اواﺧر ﺳده ی ﺳوم ﺑﺎ واﮐﻧش ﺷدﯾد ﻣﺗﺷرﻋﺎن روﺑﮫ رو ﺷد.ﻧﮭﺿت ﺟدﯾد رھﺑر
ﺑﺳﯾﺎر ﭘرﺷوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﺑواﻟﺣﺳن اﺷﻌری )ﻣﺗوﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  260ھﺟری( داﺷت ﮐﮫ ﭼﻧدی ﻧزد اﺳﺗﺎدان
ﻣﻌﺗزﻟﯽ ﺷﺎﮔردی ﮐرد و روش ھﺎی آﻧﺎن را ﻓراﮔرﻓت و ﺳﭘس ﺑﺎ ھﻣﺎن روش ھﺎ ﮐﺎﺧﯽ را ﮐﮫ ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﺑﺎ
رﻧﺞ ﻓراوان ﺑرآورده ﺑودﻧد ﻓرواﻓﮑﻧد.اﺷﻌری ﺑﺎ اﺳﺗﺎد ﺧود اﺑوﻋﻠﯽ ﺟﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﻣﻌﺗزﻟﯾﺎن اﺧﯾر
ﺑﺻره ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت  23ﺑﺣث ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮐرد
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و ﺑر اﺛر ھﻣﯾن ﺑﺣث ھﺎ ﭘﯾوﻧد دوﺳﺗﺎﻧﮫ ی آن دو

ﮔﺳﯾﺧت و اﺷﻌری اردوی ﻣﻌﺗزﻟﮫ را ﺑدرود ﮔﻔت.
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اﺷﭘﯽ ﺗﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :اﺷﻌری از ﺟﮭت دﯾﮕری ھم ﺑرای ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﭘراھﻣﯾت اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻠف
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
آﻣدﻧد.اﺷﻌری در ﮐودﮐﯽ ﻣﺗﺷرع و در ﺟواﻧﯽ ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﺑود و زﻧدﮔﯽ او آﯾﯾﻧﮫ ی ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎی ﻋﺟز ﮐودﮐﺎﻧﮫ ی
آن ﯾﮏ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﯾﮏ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود«.
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در ﺑراﺑر ﺟﺎﺣظ ﺳﺎﯾر ﻓرزاﻧﮕﺎن ﻣﻌﺗزﻟﯽ ﮐﮫ ذھن ﺧود را از ھرﮔوﻧﮫ ﻗﯾدی آزاد ﻣﯽ ﮐردﻧد و در ﻣواردی
ﮔرﻓﺗﺎر ﺗﻔﮑری ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد اﺷﻌری ﺟوﯾﺎی آن ﺑود ﮐﮫ اﺳﻼم را از ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﻻﯾد و از اﯾن
ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻌور دﯾﻧﯽ ﻣردم را ﺑﺎ ﻣوازﯾن دﯾن اﺳﻼم 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 اﺻطﻼﺣﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗﻌﺑﯾر
ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه از ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت طﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻏﻔﻠت ورزﯾدﻧد و اﻧﺳﺟﺎم دﺳﺗﮕﺎه دﯾﻧﯽ اﺳﻼم را ﺑﮫ ﺧطر
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
ﮐﺎر رود.اﺷﻌرﯾﺎن در رد ﻧظر ﺧردﮔراﯾﺎن ﻧظرﯾﮫ ی ﺻﻔﺎت ﺧدارا ﭘﯾش ﮐﺷﯾدﻧد و در ﻣوﺿوع اراده راھﯽ
ﻣﯾﺎن ﺟﺑر اﻓراطﯽ دﯾرﯾن و اﺧﺗﯾﺎر اﻓراطﯽ ﻣﻌﺗزﻟﯾﺎن ﺟﺳﺗﻧد و اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ه اﺧﺗﯾﺎر و ﻧﯾز ھﻣﮫ ی اﻓﻌﺎل
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﻠوق ﺧدا ھﺳﺗﻧد و ﺗواﻧﺎﯾﯽ »ﮐﺳب« اﻓﻌﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻋطﺎ ﺷده اﺳت.
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اﻣﺎ ﻓﺧراﻟدﯾن رازی ﮐﮫ در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ی ﺷدﯾد ﺧود ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺳﺧت ﻣورد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﺻﯾراﻟدﯾن طوﺳﯽ و ﻗطب
اﻟدﯾن ﺷﯾرازی ﻗرار ﮔرﻓت اﻣﮑﺎن »ﮐﺳب« ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺗﻌدد را اﻧﮑﺎر ﮐرد و در ﺗﻔﺳﯾری ﮐﮫ ﺑر ﻗرآن
ﻧوﺷت ﺻرﯾﺣﺎ ﺑﮫ ﺟﺑر ﮔراﯾﯾد.ﯾﮑﯽ از ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺧردﮔراﯾﯽ ﻣﺎﺗرﯾدﯾﮫ ﻧﺎم داﺷت و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی
اﺑوﻣﻧﺻور اھل ﻣﺎﺗرﯾد ﺳﻣرﻗﻧد ﺗﺎﺳﯾس ﺷده ﺑود در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﻧظر ﺧردﮔراﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣود و ﺑر ﻣﻘﺎﺑل
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
اﻟزاﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣوﺿوع ذات ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ دﯾﮕر ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷد .ﭘس ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎی
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺣض ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﮐﮫ ﺟوھر واﺣدی ﻣﻧﻔرد اﺳت و ﮐﯾف ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣﻣل ﮐﯾف دﯾﮕر ﺑﺎﺷد و ﺧﻼ ﮐﺎﻣل
ﻣﯾﺳر اﺳت ﭘرداﺧت و ﺑﺎ ﺗﺟﺳﺳﺎت ﺧود در ﻋﻠم ﮐﻼم زﻣﯾﻧﮫ ای ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑرای آﯾﯾن اﺷﻌری ﻓراھم آورد
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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 ﻣﺛﻼ ﻏﯾرﻣﺧﻠوق ﺑودن ﻗرآن و دﯾده ﺷدن
ﺧدا ﮐﺎری ﻧدارﯾم.ﻓﻘط ﻣﯽ ﮐوﺷﯾم ﮐﮫ از ﺧﻼء ﻣﺟﺎدﻻت ﻣﻌﺗزﻟﯾﺎن ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻠﺳﻔﯽ اﯾن ﻓرﻗﮫ را ﺑﯾرون ﮐﺷﯾم و
زﻣﯾﻧﮫ ی ﻓﻠﺳﻔﯽ آن را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھﯾم.
در آﯾﯾن اﺷﻌری ﺧدا وﺟود واﺟب ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت.ﺻﻔﺎت ﺧدا ﻋﯾن ذات اوﺳت 28و وﺟود و ﻣﺎھﯾت او ﯾﮕﺎﻧﮫ
اﻧد.اﺷﻌرﯾﺎن ﺑرای اﺛﺑﺎت وﺟود ﺧدا ﮔذﺷﺗﮫ از آن ﮐﮫ از ﻣوﺿوع ﺣدوث ﺣرت ﺳود ﺟﺳﺗﻧد ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻل
ﮐردﻧد:
(1ھﻣﮫ ی اﺟﺳﺎم از ﺟﮭت وﺟود ﺧود ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﯾﻔﯾﺎﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت و ﺣﺗﯽ ﻣﺗﺿﺎد
دارﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ﺗﻔﺎوت اﺟﺳﺎم ﻋﻠﺗﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ وﺟود ﺑﺎﺷد.
(2ﺑرای ﺗﺣﻘق ھر ﻣوﺟود ﻣﺣدث ﻋﻠﺗﯽ ﻻزم اﺳت ﺟﮭﺎن ﻣﺣدث اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﻋﻠﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد _و آن
ﻋﻠت ﺧداﺳت.
اﺷﺎﻋره درﺑﺎره ی ﺣدوث ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ھرﭼﮫ در ﺟﮭﺎن وﺟود دارد ﯾﺎ ﺟوھر اﺳت ﯾﺎ ﻋرض.ﺑدﯾﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻋرض ﻣﺣدث اﺳت و ﭼون ھﯾﭻ ﺟوھری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘل از ﻋرض ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﭘس ﻻزم ﻣﯽ
آﯾد ﮐﮫ ﺟوھر ھم ﻣﺣدث ﺑﺎﺷد.ﺣدوث ﺟوھر ﺣدوث ﻋرﺿﯽ را اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ﺑﮫ ﻗد ﺟوھر اﻋﺗﻘﺎد
ﮐﻧﯾم ﻗدم ﻋرض ھم ﻻزم ﺧواھد آﻣد.
اﺷﻌرﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﭘرﺳش ﮐﮫ »ﺷﯽ ء ﭼﯾﺳت« ﺑﮫ دﻗت ﺑﮫ ﻧﻘد ﻣﻘوﻻت ارﺳطو ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ اﺟﺳﺎم در ذات ﺧود ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﻧدارﻧد 29.اﯾﻧﺎن ﺑﯾن ﺧواص اوﻟﯽ و ﺧواص ﺛﺎﻧوی اﺷﯾﺎء
ﻓرﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﻧد و ھﻣﮫ ی ﺧواص را ﻧﺳﺑت ھﺎﯾﯽ ذھﻧﯽ ﺷﻣردﻧد.ﮐﯾﻔﯾت را ھم ﻋرﺿﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون آن
وﺟود ﺟوھر ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود.ﻟﻔظ »ﺟوھر« ﯾﺎ »ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزی« در ﻧظر اﺷﻌرﯾﺎن ﺻرﯾﺣﺎ ﺑر اﻣری
ﺧﺎرﺟﯽ دﻻﻟت ﻧﻣﯽ ﮐرد.ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﻏﯾرت دﯾﻧﯽ ﺧود و ﺑرای دﻓﺎع از ﻣﻔﮭوم ﺧﻠﻘت اﻟﮭﯽ ﺟﮭﺎن را ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
اﻣور ذھﻧﯽ اﻧﮕﺎﺷﺗﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎرﮐﻠﯽ ) (berkeleyﻧظم و ﻧﺳق اﻣور ذھﻧﯽ را ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ ﺗﺑﯾﯾن
ﮐردﻧد.ﮐﺎﻧت در ﺑررﺳﯽ ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﺗﺎ ﻣﻔﮭوم ﺷﯽ ء ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ) (ding an sichﭘﯾش رﻓت.اﻣﺎ
ﺣﮑﯾﻣﺎن اﺷﻌری از اﯾن ﺣد در ﮔذﺷﺗﻧد و ﺑر ﺧﻼف واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن آن زﻣﺎن اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﯽ ء ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ
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ﯾﺎ ذات دروﻧﯽ اﺷﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑدان ﺳﺑب ﮐﮫ ﻣورد ادراک ﺷﺧص ﻣدرک ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣوﺟودﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣذھب ذره اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ ی اﺗم ﮔراﯾﯽ ﻟوﺗﺳﮫ ) (lotzeﻣﯽ ﻣﺎﻧد.ﻟوﺗﺳﮫ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺗﺻدﯾق واﻗﻌﯾت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑود ﺑداﻧﺟﺎ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷد ﮐﮫ واﻗﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ذھﻧﯾت ﻣﺣض ﺗﺣوﯾل ﮐرد 30.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ اﺷﻌرﯾﺎن
و ﻧﯾز ﻟوﺗﺳﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ذرات را زاده ی ﺟوھر ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ ﺑداﻧﻧد زﯾرا ﭼﻧدان در ﺗوﺣﯾد ﻣﺣض ﭘﯾش ﻧرﻓﺗﮫ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺳوی ﷲ را ﯾﮑﺳره رھﺎ ﮐﻧﻧد.در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﺑﺎرﮐﻠﯽ از دﯾدﮔﺎه اﻧﮕﺎرﮔراﯾﯽ
ﻣﺣض دﺳت ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎده زدﻧد ﺑﺎز ﺷﺎﯾد ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎ ی ﻧوﻋﯽ واﻗﻊ ﮔراﯾﯽ ﻏرﯾزی و ﺑﮫ ﺣﮑم ﺳﻧن ﻣذھب
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 ﮐﻼم ﺑﺎ ﻧظری اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺣض ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آن
ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘردازی ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷدﻧد و ﺑرای ﺧود ﻧظﺎﻣﯽ ﺗرﺗﯾب دادﻧد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﺳﺎﺋل ﻓﮑری اﺷﻌرﯾﺎن ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﭘرﻣﻌﻧﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﻋﻠﯾت
اﺳت 31.ﺣﮑﻣﺎی اﺷﻌری ﺑرای اﺛﺑﺎت اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺟزه ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﻗﺎﻋده ی ﻋﻠﯾت ﭘرداﺧﺗﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑرا رای
ﻣﻌﺗزﻟﮫ درﺑﺎره ی ﻣرﺋﯽ ﻧﺑودن ﺧدا طﻐﯾﺎن ﮐردﻧد و ﺑﺎ رد اﺻول ﻋﻠم اﺑﺻﺎر ﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﮔرﭼﮫ ﺑﻌد
ﻧدارد ﺑﺎز ﻗﺎﺑل روﯾت اﺳت.
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در آن زﻣﺎن ﻣﺗﺷرﻋﺎن اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻣﻌﺟزات را ﺑﺎور داﺷﺗﻧد و ھم اﺻل

ﻋﻠﯾت ﻋﻣوﻣﯽ را ﻣﯽ ﭘذﯾﻔﺗﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم وﻗوع ﻣﻌﺟزه اﺻل ﻋﻠﯾت را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯾق در
ﻣﯽ آرد.وﻟﯽ اﺷﺎﻋره ﺑﺎ طرح ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول از رای ﻣﺗﺷرﻋﺎن ﺳرﭘﯾﭼﯾدﻧد و ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم
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.

.4ﻏزاﻟﯽ
ﺷرح ﻓﻠﺳﻔﮫ اوﻻی اﺷﻌری ﺑدون ذﮐری از اﺑوﺣﺎﻣد ﻏزاﻟﯽ )ﻣﺗوﻓﯽ در  505ھﺟری( ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺳت.ﺑﺎ آن ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی ﮐﻼم درﺑراه ی ﻏزاﻟﯽ ﻗﺿﺎوت ھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﮐرده اﻧد ﺑﯽ ﮔﻣﺎن اﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﯾﮑﯽ از
ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻋﺎﻟم اﺳﻼم اﺳت.ﻏزاﻟﯽ ﺷﮑﺎک ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾش از دﮐﺎرت ﺑﮫ روش ﻓﻠﺳﻔﯽ
33

او اﻧدﯾﺷﯾد

»و ھﻔﺗﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش از ھﯾوم ﺑﺎ ﻟﺑﮫ ی ﺗﯾز ﺷﯾوه ی ﺟدﻟﯽ ﺧود ﻗﯾد ﻋﻠﯾت را

ﮔﺳﺳت34«.ﻏزاﻟﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻧطﻘﯽ در رد ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧوﺷت و ﻣﺗﺷرﻋﺎن را از ﺗرﺳﯽ ﮐﮫ
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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ھﻣراه ﺷود و زﻣﯾﻧﮫ ی ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ ﺷﺎﻣﺧﯽ ﮐﮫ ﺑزرگ ﻣرداﻧﯽ ﭼون اﺑواﻟﻔﺗﺢ ﺗﺎج اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ
و ﻣﺣﻣد زﮐرﯾﺎی رازی و ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﯾﺣﯾﯽ ﺳﮭروردی ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ھﻣوار ﮔرداﻧد.
ﻏزاﻟﯽ در ﺑﯾﺎن ﺑﯾﻧش ﺧود ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:از ﮐودﮐﯽ ﺑدان ﮔراﯾش داﺷﺗم ﮐﮫ اﺷﯾﺎء را ﺑﺎ ﻓﮑر ﺧود
ﺑﺷﻧﺎﺳم.در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﯾن ﮔراﯾش ﺑر ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺗﻧﺎد طﻐﯾﺎن ﮐردم.ﭘس ھﻣﮫ ی اﻋﺗﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐودﮐﯽ در ذھن
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
ﺑﺎﺷد.ﻣﺛﻼ آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ده ﺑزرگ ﺗر از ﺳﮫ اﺳت و اﮔر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼوﺑﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎری ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد
و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﻋرﺿﮫ دارد ﺑﮑوﺷد ﺗﺎ ﺧﻼف آن ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود از
ﻧﻔﯽ ﻗطﻌﯾت ﻗﺿﯾﮫ ی ﻣورد ﺑﺣث ﻧﺎﺗوان ﺧواھد ﺑود.
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ﻏزاﻟﯽ ھﻣﮫ ی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﻧﺎﺧت را ﻣورد ﻣداﻗﮫ ﻗرار داد و ﻋﺎﻗﺑت ﺗﺻوف را ﻣﻧﺑﻊ ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎﻓت.ﻏزاﻟﯽ
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
داد.اﻣﺎ ﺑﯾﺎن دﻗﯾق اﯾن ﻧظر ﺑﺳﯽ دﺷوار اﺳت.ﻣﺎﻧﻧد ﺑورﮔر) (borgerو زول ﮔر) (solgerآﻟﻣﺎﻧﯽ ھﻣﮫ
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
ﻟوﺗﺳﮫ اﺳت_اﻋﺗﻘﺎد دارد.از دﯾدﮔﺎه ﻏزاﻟﯽ ﻧﻔس ﻗﺎدر ﺑﮫ ادراک اﺷﯾﺎء اﺳت.وﻟﯽ ادراک اﻣری ﻋرﺿﯽ اﺳت
و ﻣﯽ ﺑﯾﺎد ﺟوھر ﯾﺎ ذاﺗﯽ آزاد از ھﻣﮫ ی اﻋراض ﺑدن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد.ﻏزاﻟﯽ در رﺳﺎﻟﮫ ی اﻟﻣﺿﻣون ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
ﻏﯾر اھﻠﮫ ﺧودداری ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳﻼم را از ﻣﮑﺷوف ﮔرداﻧﯾدن ﻣﺎھﯾت ﻧﻔس ﯾﺎ روح ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرد و ﻧوﺷت ﻣردم
ﺑر دو ﻧوﻋﻧد:ﺳﺎده اﻧدﯾﺷﺎن و اﻧدﯾﺷﻣﻧدان.ﺳﺎده اﻧدﯾﺷﺎن ﻣﺎده را ﺷرط وﺟود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﺻوری از ﺟوھر
ﻣﺟرد ﻧدارﻧد.اﻣﺎ اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﺑﺎ ﻣﻧطق ﺧود ﺑر ﻣﻔﮭوم وﺳﯾﻊ ﻧﻔس ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺧدا و روح ﻓردی اﺳت دﺳت ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد 36.اﯾن ﺳﺧن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻏزاﻟﯽ ﮔراﯾﺷﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺧداﯾﯽ داﺷﺗﮫ و از اﯾن رو ﺗرﺟﯾﺢ داده اﺳت ﮐﮫ در
ﻣورد ﻣﺎھﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻔس ﺧﺎﻣوش ﻣﺎﻧد.
ﻏزاﻟﯽ را ﯾﮑﯽ از اﺷﺎﻋره ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد وﻟﯽ واﻗﻌﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﻏزاﻟﯽ ﻣذھب اﺷﻌری را ﻓﻘط ﺑرای ﺗوده ھﺎ
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣﯽ دﯾد.ﻣطﺎﺑق ﻧوﺷت ی ﺷﺑﻠﯽ » ﻏزاﻟﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺳر اﯾﻣﺎن را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﮑﺷوف ﮐرد.ﺑﮫ اﯾن
دﻟﯾل ﺧواﺳﺗﺎر ﺗروﯾﺞ اﻟﮭﯾﺎت اﺷﻌری ﺷد و ﺑﺎ اﺑرام ﻓراوان ﺷﺎﮔردان ﺑﻼﻓﺻل ﺧود را از اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺗﺎﯾﺞ
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ﺗﻔرات ﺧﺻوﺻﯽ اش ﺑرﺣذر داﺷت«.

اﯾن ﻧظر و ﻧﯾز اﺻرار او در اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ

ﻣﺗﺷرﻋﺎن را ﺑدو ﺑدﮔﻣﺎن ﮐرد.اﺑن ﺟوزی و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯾﺎض و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﺣﮑﻣﺎی ﻣﺗﺷرع ﻧﺎﻣدار ﻋﻠﻧﺎ او
را »ﮔﻣراه« ﺧواﻧدﻧد و ﺣﺗﯽ ﻋﯾﺎض از اﯾن ﺣد ﻧﯾز ﭘﯾش ﺗر رﻓت و ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی آﺛﺎر ﻓﻠﺳﻔﯽ و
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
ﺻورت ﮐﻠﯾت ﻧﺎﻣﻌﯾن ﺻرف درآورد وﻟﯽ ﺟﻧﺑش اﺷﻌری ﺟﻧﺑﮫ ی ﺷﺧﺻﯽ ﺧدا را ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار داد و
در ﻋوض واﻗﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ طﺑﯾﻌت را ﻣﻧﮑر ﺷد.ﺑﺎ وﺟود ﻧﺎاﺳﺗواری ﻧظﺎم ﻣﻌﺗزﻟﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻋﯾﻧﯾت ﺟزء
38

ﻻﯾﺗﺟزی

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

اﺷﻌرﯾﺎن آن را دم زودﮔذری از اراده ی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ اﻧﮕﺎﺷﺗﻧد.ﻣﻌﺗزﻟﯾﺎن طﺑﯾﻌت را ﻗﺑول و ﺧدای ﻋوام را رد
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
ﺷوﻧد ھر دو را ﺟﻼﯾﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد و ھﻣﮫ ی ﺟﮭﺎن را ﺗﺟﻠﯽ ﺧدا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺗﺿﺎدی ﮐﮫ
ﻣذاھب دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دادﻧد در ﺧدای ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﺻوﻓﯽ ﺟﻣﻊ آﻣده اﻧد.ﺑﺎزﭘﺳﯾن ﻧدای ﻣﻌﺗزﻟﯾﺎن
ﺧردﮔرای ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول ﺻوﻓﯾﺎن »اﺳﺗدﻻﻟﯾﺎن ﭼوﺑﯾن ﭘﺎ« را از زﺑﺎن ﻏزاﻟﯽ ﺷﮑﺎک ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم.روح ﺑﯽ آرام
اﯾن ﺣﮑﯾم ﭘس از آن ﮐﮫ دﯾرﮔﺎھﯽ در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﻼﻟت آور ﻋﻘل و اﺳﺗدﻻل ﺳرﮔرداﻧﯽ ﮐﺷﯾد در ژرﻓﺎی
ﭘرآراﻣش ﻋواطف اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧود آرام ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓت.ﻏزاﻟﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد دﻓﺎع از اﻟﮭﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﻣﻌﺗﻘدات
ﻣﺗﻌﺎرف ﺷﮏ ﻧﮑرد ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮏ او آﻏﺎز ﮐوﺷﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﺗﯽ واﻻﺗر ﺻورت
ﮔرﻓت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺷﮏ ﻏزاﻟﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی ﭘﯾروزی آرام ﺗﺻوف ﺑر ﮔراﯾش ھﺎی ﻋﻘﻠﯽ آن زﻣﺎن
داﻧﺳت.
ﺧدﻣت ﻣﺛﺑت ﻏزاﻟﯽ را ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾران ﺑﺎﯾد در ﮐﺗﺎب ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺷﮑوة اﻻﻧوار ﺟﺳت.ﻏزاﻟﯽ ﮐﺗﺎب
ﺧود را ﺑﺎ آﯾﮫ ای از ﻗرآن آﻏﺎز ﮐرده اﺳت»:ﺧدا ﻧور آﺳﻣﺎن ھﺎ و زﻣﯾن اﺳت «.ﺳﭘس ﺑﮫ ﺛﻧوﯾت ﮐﮭن
اﯾراﻧﯽ _ﻧور و ظﻠﻣت_ﮐﮫ ﭘس از او ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺷﯾﺦ اﺷراق ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ و اﻋﻼم داﺷﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﻧور ﺗﻧﮭﺎ وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت و ھﯾﭻ ظﻠﻣﺗﯽ ﻋظﯾم ﺗر از ظﻠﻣت ﻻوﺟود ﻧﯾﺳت.اﻣﺎ ذات ﻧور ظﮭور ﯾﺎ
ﺗﺟﻠﯽ اﺳت و ﺗﺟﻠﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﺳﺑت اﺳت39.ﺟﮭﺎن از ظﻠﻣت ﭘدﯾد آﻣد وﻟﯽ ﺧدا از ﻧور ﺧود ﺑر آن ﭘﺎﺷﯾد  40ھر
ﺑﺧش آن ﺑﮫ ﻓراﺧور ﻧوری ﮐﮫ درﯾﺎﻓت داﺷت ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﻗﺎﺑل روﯾت ﺷد.اﺟﺳﺎم ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد.ﺑرﺧﯽ ﺗﺎرﯾﮑﻧد
ﺑرﺧﯽ ﺗﺎر ﺑﻌﺿﯽ روﺷن و ﭘﺎره ای روﺷﻧﯽ ﺑﺧش.ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣردم ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓرق دارﻧد.ﺑرﺧﯽ از
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ﻣوﺟودات اﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕران را ﺗﻧوﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳﻼم در ﻗرآن »ﺳراج ﻣﻧﯾر «
ﺧواﻧده ﺷده اﺳت.ﭼﺷم ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺑﯾروﻧﯽ ﻧور ﻣطﻠق ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.وﻟﯽ در دل اﻧﺳﺎن
ﭼﺷﻣﯽ دروﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف 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 اﻻﻧوار ﺗﺧﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ رﻓﺗﮫ
رﻓﺗﮫ روﯾﯾد و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧود ﺑﺎر داد_ﺑﺎر آن ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﺷراق ﺳﮭروردی ﺑود.
آﯾﯾن اﺷﻌری در ﻋرﺻﮫ ی دﯾن ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﺑزرگ ﺑﮫ ﺑﺎر آورد.ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺗﺣوﻻت ﺳرﮐوﺑﯽ آزاد اﻧدﯾﺷﯽ
ارﺗداد آﻣﯾز ﺑود ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه دﯾﻧﯽ اﺳﻼم را ﺳﺧت ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد.در ﺣوزه ی ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾز ﻣوﺟد ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده
ﺷد.از آن ﺟﻣﻠﮫ:
(1ﺑر اﺛر ﻧﻔوذ آﯾﯾن اﺷﻌری ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ آزاداﻧﮫ ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار ﮔرﻓت.
(2در آﻏﺎز ﺳده ی ﭘﻧﺟم ھﺟری ﮐﮫ آﯾﯾن اﺷﻌری دژ ﺧردﮔراﯾﯽ را ﺳرﺑﮫ ﺳر ﻓرو رﯾﺧت ﺷﯾوه ای ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد آن را اﺛﺑﺎت ﮔراﯾﯽ اﯾراﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾد ﺟﻣﻌﯽ از ﻣﺗﻔﮑران را ﺟﻠب ﮐرد.اﺑورﯾﺣﺎن ﻣﺣﻣد ﺑﯾروﻧﯽ 41و اﺑوﻋﻠﯽ
اﺑن ھﯾﺛم از اﯾن زﻣره ﺑودﻧد.اﺑن ھﯾﺛم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺷف »زﻣﺎن واﮐﻧش« * ﻧﺎﺋل آﻣد ﯾﮑﯽ از ﭘﯾش آھﻧﮕﺎن روان
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺟرﺑﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.اﺑن ھﯾﺛم ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ی اﻣور ﻓوق ﺣس را روا ﻧداﻧﺳت و در
ﻣﺳﺎﺋل دﯾﻧﯽ ﺳﮑوﺗﯽ اﺣﺗﯾﺎط آﻣﯾز ﭘﯾش ﮔرﻓت 42.ﭘﯾش از ﻋﺻر اﺷﻌری ﭼﻧﯾن ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ
ﻧﺑودﻧد ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ آﻣدﻧد.
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم:ﻣﺟﺎدﻟﮫ ی واﻗﻊ ﮔراﯾﯽ و اﻧﮕﺎر ﮔراﯾﯽ
اﺷﻌرﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ھﯾوﻻی اوﻟﯽ ارﺳطو و طرح ﻧظرﯾﺎت ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ی ﻣﺎھﯾت ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﻋﻠﯾت
روح ﻟﮕﺎم ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺟﺎدﻻت ﺧﺎﺻﯽ ﻓﮑری را ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﻧد.اﯾن ﻣﺟﺎدﻻت ﻣﺗﻔﮑران اﺳﻼﻣﯽ ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی را
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
در ﻣﻘﺎﺑل اھل دﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و »ﺣﮑﯾم« ﺧواﻧده ﺷدﻧد.ﮐﺎﺗﺑﯽ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب ﺣﮑﻣﺔ اﻟﻌﯾن ﺳﺗﯾزی ﻓﮑری
ﻋﺎﻟم اﺳﻼم را ﺷدت ﺑﺧﺷﯾد و از آن ﭘس اﻧدﯾﺷﻣﻧدان اﻧﮕﺎرﮔرای ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﺷﻌرﯾﺎن ﺑﺎ واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن
دراﻓﺗﺎدﻧد و ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎدات ﺗﻧد ﭘرداﺧﺗﻧد.ﻣوارد اﺧﺗﻼف اﯾن دو ﻧﺣﻠﮫ را در اﯾن ﻓﺻل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ
دھﯾم.

.1ﻣﺎھﯾت
ﻣﺗﻔﮑران اﺷﻌری ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﻧظرﯾﮫ ی ﺷﻧﺎﺧت ﺧود ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺎت اﺷﯾﺎء ﮔوﻧﺎﮔون از ﯾﮑدﯾﮕر
ﮐﺎﻣﻼ 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 اﻻﺷﺗراک ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﺷد ﺳر ﺑﺎز زﻧﻧد و ﻋﻠﯽ رﻏم ﺧردﮔراﯾﺎن ﺑر آن ﺷدﻧد ﮐﮫ
وﺟود ذات ﻣﺎھﯾت اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎھﯾت و وﺟود ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دارﻧد.اﺣﺗﺟﺎج ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﮑم »اﻧﺳﺎن ﺣﯾوان
اﺳت« ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣوﺿوع و ﻣﺣﻣول آن ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد.زﯾرا
اﮔر ﻣوﺿوع و ﻣﺣﻣول ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد از ﺣﮑم ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد و اﻣﺎ اﮔر ﮐﺎﻣﻼ از ﯾﮑدﯾﮕر
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
ﺗﺣدﯾد اﺳت.وﻟﯽ ﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی وﺟوه ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد زﯾرا ھﻣﮫ در ﺗﺣدﯾد ﯾﮏ اﺻل
ﯾﻌﻧﯽ ﺟوھر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷرﮐت دارﻧد.ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻣﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ ارﺳطوﯾﯽ ﺑرای رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺣﻣل ﻣرﮐب ﻣوﺿوع
ﻣﺎھﯾﺎت ﻣرﮐب را ﭘﯾش ﮐﺷﯾدﻧد و ﺗوﺿﯾﺢ دادﻧد ﮐﮫ ﺣﮑم »اﻧﺳﺎن ﺣﯾوان اﺳت« ﺻﺎدق اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن
ﻣوﻟف اﺳت از دو ﻣﺎھﯾت ﺣﯾواﻧﯾت و اﻧﺳﺎﻧﯾت.اﻣﺎ اﺷﻌرﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧواﺳﺗﻧد و اﻋﻼم داﺷﺗﻧد:اﮔر
ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎن و ﻣﺎھﯾت ﺣﯾوان ﯾﮑﯽ اﺳت ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﮐل را ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت ﺟزء آن ﯾﮑﯽ
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ﺑداﻧﯾد.اﯾن ھم ﺑﺎطل اﺳت زﯾرا اﮔر ﻣﺎھﯾت ﺷﯽ ﻣرﮐب ﻋﯾن ﻣﺎھﯾت ﯾﮑﯽ از اﺟزاء آن ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺷﯽ
ﻣرﮐب واﺣد دو ﻣﺎھﯾت ﯾﺎ دو وﺟود ﻗﺎﺋل ﺷد.
آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ی اﯾن ﻣﺷﺎﺟرات ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑرﻣﯽ ﮔردد و ان ﻣﺳﺎﻟﮫ اﯾن اﺳت :آﯾﺎ وﺟود ﺗﺻور ﯾﺎ
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
از ﺧود ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﯾم؟
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
ﮐﮫ »ﻣن وﺟود دارم« ﺑدن ﻣن ﻧﯾز داﺧل اﺳت.در اﯾن ﺻورت ﺑدن ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣری واﻗﻌﯽ ﺑﮫ طور ﺑﯽ
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 اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ ادراک وﺟود
ﺑﮫ طور ﺑﯽ واﺳطﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻣﺎ اﯾن ﺣﮑم ﮐﮫ »ادراک وﺟود ﺑﯽ واﺳطﮫ اﺳت« ﮐﺳﺑﯽ و ﺑﺎ واﺳطﮫ
اﺳت.ﺷﻣش اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﺑﺎرک ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن ﺑر اﯾن ﻓرض ﮐﮫ »ادراک وﺟود
ﻣن ﺑﯽ واﺳطﮫ اﺳت« اﺳﺗوار ﻣﯽ ﮔردد 1.اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ »ادراک وﺟود ﻣن ﺑﯽ واﺳطﮫ اﺳت« از اﯾن ﺑر
ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ادراک وﺟود ﻣﺣض ھم ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد.اﮔر واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن ادراک ﯾﮏ ﺷﯽ ﺟزﯾﯽ را ﺑﯽ واﺳطﮫ
داﻧﻧد ﻣﺎ را ﺑر اﯾﺷﺎن اﯾرادی ﻧﺧواھد ﺑود.وﻟﯽ ﺑر ﺧﻼف اﻧﺗظﺎر اﯾﺷﺎن از اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت
ﮐﮫ وﺟود ﺳﺎری در ھﻣﮫ ی اﺷﯾﺎء ﻧﯾز ﺑﮫ طور ﺑﯽ واﺳطﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﻧظر واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن
اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﻣل ﺑر ﮐﯾﻔﯾﺎت اﺷﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد و ﻣﺛﻼ ادراک ﺣﮑم »ﺑرف ﺳﻔﯾد اﺳت« ﺗﺣﻘق
ﻧﯾﺎﺑد.زﯾرا اﮔر ادراک ﻣﺎ از ﺑرف ﺑﯽ واﺳطﮫ ﺑﺎﺷد ﻻزم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺳﻔﯾدی ﺑرف را ھم ﮐﮫ ﺟزو ﺑرف اﺳت
ﺑﮫ طور ﺑﯽ واﺳطﮫ و ﺑدون ﺣﻣل ادراک ﮐﻧﯾم.
اﺳﺗدﻻل اﺧﯾر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺣﮑﯾم واﻗﻊ ﮔرای ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺣﺳﯾﻧﯽ رد ﺷده اﺳت.ﺑﮫ ﻧظر ﺣﺳﯾﻧﯽ ذھن ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺣﻣل ﺳﻔﯾدی ﺑر ﺑرف ﻧﺎظر ﺑر اﻣری ﺻرﻓﺎ ذھﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﯾﻔﯾت ﺳﻔﯾدی اﺳت و ﺑﮫ ذات ﻋﯾﻧﯽ و واﻗﻌﯽ
ﺑرف ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﯾﻔﯾﺎت ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت ﮐﺎری ﻧدارد 2.ﺣﺳﯾﻧﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ذات ﺑﮫ اﺻطﻼح
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»ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ« اﺷﯾﺎء را ھم ﺑﮫ طور ﺑﯽ واﺳطﮫ ادراک ﮐﻧﯾم زﯾرا ﻣﺎ ھر ﺷﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان واﺣدی ﯾﮕﺎﻧﮫ
ادراک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ھرﮔز ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣوﺿوع ادراک ﺧود را ﺟدا از ﯾﮑدﯾﮕر در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم3.از اﯾن
ﻧظر ﮐﮫ ﻣدت ھﺎ ﺑﻌد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ھﻣﯾل ﺗن) (hamiltonطرح ﺷد ﺣﺳﯾﻧﯽ را از ﺳﺎﯾر واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن آن
ﻋﺻر دورﮔرداﻧﯾد.
ب(از ﻣﻧظر واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن ھر ﺣﮑﯾم اﻧﮕﺎرﮔرای ﮐﯾﻔﯾﺎت را ﺑﮫ رواﺑطﯽ ذھﻧﯽ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و وﺟود ﻣﻧﺑﺳط
ﺳﺎری در ﻣﺎھﯾﺎت را ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺷود و ھر ﭼﯾز را ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﮐﯾﻔﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ داﻧد _ﮐﯾﻔﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺻرﻓﺎ ﻧﻣود ذھﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ب اﺧﺗﻼف اﺷﯾﺎء ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ھﻣﮫ را ﻣدﻟول ﮐﻠﻣﮫ ی »وﺟود« ﻗرار
ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﺗﻠوﯾﺢ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی وﺟوه ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود در ذاﺗﯽ اﺷﺗراک دارﻧد.
اﺑواﻟﺣﺳن اﺷﻌری در ﭘﺎﺳﺦ واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﻠﻣﮫ ی »وﺟود« در ﻣورد ھﻣﮫ ی
ﭼﯾزھﺎ ﺻرﻓﺎ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺗﺳﮭﯾل ﮔﻔت و ﺷﻧﻔت اﺳت و از ﺗﺟﺎﻧس ذاﺗﯽ اﺷﯾﺎء ﺣﮑﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ واﻗﻊ
ﮔراﯾﺎن از اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺎم ﮐﻠﻣﮫ ی »وﺟود« ﻧﺗﯾﺟﮫ ی دﯾﮕری ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﻌﺗرض ﺷدﻧد ﮐﮫ وﺟود ﯾﮏ ﭼﯾز ﯾﺎ
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
ﻣﺎھﯾت را ﺑرﮐﻧﺎر از وﺟود داﻧﺳت.ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب وﺟود ﻣﺎھﯾت ﻣورد اﻧﮑﺎر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و از ﻟﺣﺎظ
اﺷﻌرﯾﺎن اﮔر ﻣﺎھﯾت ﻣورد اﻧﮑﺎر واﻗﻊ ﺷود دﯾﮕر ﻓرﻗﯽ ﻣﯾﺎن وﺟود و ﻋدم ﻧﺧواھد ﺑود.ﻋﻼوه 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
اﯾن ﺣﮑم اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻗﺑل از ﭘذﯾرش وﺟود اﻣری ﻋدﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺣﮑم ﮐﮫ »ﻣﺎھﯾت
اﺳﺗﻌداد ﭘذﯾرش وﺟود دارد« ﻣﺗﺿﻣن ﺑطﻼن اﯾن ﺣﮑم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم »ﻣﺎھﯾت ھم اﮐﻧون ﻣوﺟود
اﺳت«.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻻزم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ وﺟود ﺟزوی از ﻣﺎھﯾت ﺑﺎﺷد و اﮔر وﺟود ﺟزو ﻣﺎھﯾت ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻣﺎھﯾت را
ﻣرﮐب اﻧﮕﺎﺷت.از طرف دﯾﮕر وﺟود اﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت اﻣری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد ﭼون ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺧود
ﻣﺗﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺣدث ﺧواھد ﺑود.اﻣﺎ ھر اﻣر ﻣﺣدﺛﯽ ﻣﺣﺗﺎج ﻋﻠﺗﯽ اﺳت.ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑرای وﺟود ھم ﻋﻠﺗﯽ
ﺟﺳت.اﮔر ﻋﻠت وﺟود ﺧود ﻣﺎھﯾت ﺑﺎﺷد ﻻزم 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
ﺑﺎی ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ وﺟود ﺧدا را ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻋﻠﺗﯽ ﻏﯾر از ﻣﺎھﯾت ﺧدا ﺗﺑﯾﯾن ﮐرد و در اﯾن ﺻورت اﻣر واﺟب
4

ﺑﮫ ﺻورت اﻣر ﻣﻣﮑن در ﻣﯽ آﯾد.
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از اﺳﺗدﻻل واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن در ﻣورد اﻧﮕﺎرﮔراﯾﯽ ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﺎن وﺿﻊ اﻧﮕﺎرﮔراﯾﯽ را
درﺳت ﺗﺷﺧﯾص ﻧدادﻧد.ﺑر ﺧﻼف ادﻋﺎی واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن ﭘﯾروان اﻧﮕﺎرﮔراﯾﯽ ھرﮔز وﺟود ﯾﮏ ﺷﯽ را اﻣری
ﮐﮭﺑر ﻣﺎھﯾت آن ﻋﺎرض ﺷده ﺑﺎﺷد ﻧداﻧﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣواره وﺟود و ﻣﺎھﯾت را ﻋﯾن ﯾﮑدﯾﮕر اﻧﮕﺎﺷﺗﻧد.ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
اﺑن ﻣﺑﺎرک ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻣﺎھﯾت ﻋﻠت وﺟود اﺳت ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑر وﺟود ﺗرﺗب زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.ﻣﺎھﯾت وﺟود
را از از ﭼﯾزی ﺟز ﺧود ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.

5

ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ در ﻣوﺿوع ﺷﻧﺎﺧت ﻧﮫ واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﮫ اﻧﮕﺎرﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧظرﯾﮫ ای
ﺻﺣﯾﺢ آوردﻧد.واﻗﻊ ﮔرای ﻻادری 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
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻣﺎ وﺟود آن را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﯾم.ر ھﻣﯾن ﻣﻧوال اﻧﮕﺎرﮔرای اﺷﻌری
درﺑﺎره ی ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﻧﺎﺧت در اﺷﺗﺑﺎه ﺑود.ﻣراﺣل ﺷﻧﺎﺧت ﻣراﺣل ﺷﻧﺎﺧت را در ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت و
ادراﮐﺎت ﺧود را ﺗﺻوراﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اراده ی ﺧدا در ذھن او راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.در اﻧﺗﻘﺎد اﯾن ﻧظر ﻣﯽ
ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ﺗﺻورات اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ وﺟود ﺧدا ﺿروری ﻧﯾﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺟﺎن ﻻک ﻋﻠت
ﺗﺻورات را در ذات ﻣﺎده ﯾﺎﻓﺗﻧد.ﺑﺎﻻﺗر 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:
(1اﻧﮕﺎرﮔراﯾﺎن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺷﻧﺎﺧت را ﺻرﻓﺎ اﻣری ذھﻧﯽ ﺑﯾﻧﮕﺎرﻧد از ﺗﺑﯾﯾن ﺧطﺎی ذھﻧﯽ
ﻗﺎﺻر ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﻔﺎوت ﺗﺻورات درﺳت و ﺗﺻورات ﻧﺎدرﺳت را ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧﻧد.
(2اﻧﮕﺎرﮔراﯾﺎن درﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﻧظرﯾﮫ ی ﺷﻧﺎﺧت آﻧﺎن ھرﮐس ﺑﺎﯾد ھم ﻧوﻋﺎن ﺧود را ھﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ ی
اﺷﯾﺎء ﻧﻣودھﺎﯾﯽ ذھﻧﯽ و در ﺷﻣﺎر ﺣﺎﻻت ﯾﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺷﻌور ﺧود ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد.
(3اﻧﮕﺎرﮔراﯾﺎن درﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺷﻧﺎھﺧت ھﻣﺎﻧﺎ ﻗﺑول اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺗﺻورات ﺑﺎﺷد ﺧدا ﮐﮫ ﻋﻠت ﺗﺻورات و
ﻋﺎﻣل ﻓﻌﺎل ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧت اﺳت ﻧﺑﺎﯾد از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣود ﻣﯽ ﺷود آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑد.اﯾن ھم ﺑﮫ ھﯾﭻ روی ﺑﺎ
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻧﮕﺎرﮔراﯾﺎن اﺷﻌری ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت.ﺗﺻورات ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذھن ﻣﺎ ﻋرﺿﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد اﻟزاﻣﺎ
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
آﻧﺎن را »ﺣﮑﯾم« ﺧواﻧده اﻧد ﻧﺎﻣﺧﻠوق ﺑودن ﻣﺎھﯾت اﺷﯾﺎء ﺣﮑم ﮐردﻧد و اﺷﻌرﯾﺎن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺧﺎﻟف
ﮔراﯾﯾدﻧد.ﺑﻧﺎ ﺑر رای ﻣﺷﺎﺋﯾﺎن ﻣﺎھﯾت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﻌرض ﺗﺎﺛﯾر ھﯾﭻ ﻋﺎﻣل ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار ﮔﯾرد 6 .ﺑﮫ ﻗول
ﮐﺎﺗﺑﯽ اﮔر ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﻌﻠول ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗوان از ﺳر ﺷﮏ ﺑر آن ﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﺎھﯾﺗﯽ
ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻧﯾﺳت.وﻟﯽ ﭼون ﺗﻌﻠق ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن از ھرﮔوﻧﮫ ﺷﮑﯽ ﺑرﮐﻧﺎر اﺳت ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت
ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣﺻول ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد.در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻧظر اﻧﮕﺎرﮔراﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﺗﻔﮑﯾﮑﯽ ﮐﮫ واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن ﺑﯾن ﻣﺎھﯾت وﺟود ﮔذاردﻧد اﻗﺎﻣﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ از ﻣﻧظر واﻗﻊ ﮔراﯾﯽ اﻧﺳﺎن ﺗرﮐﯾﺑﯽ از
دو اﻣر ﻧﺎﻣﺧﻠوق ﯾﻌﻧﯽ وﺟود و ﻣﺎھﯾت اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧود ﺑﺎﯾد ﻧﺎﻣﺧﻠوق ﺑﺎﺷد و اﯾن ھم ﺑﺎطل اﺳت.
.2ﺷﻧﺎﺧت
ﻣﺷﺎﺋﯾﺎن ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﻗﺑول واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺎھﯾﺎت ﺷﻧﺎﺧت را »ﺣﺻول ﺻور اﺷﯾﺎء ﺧﺎرﺟﯽ« ﺗﻌرﯾف
ﮐردﻧد 7 .اﻣﺎ ﺑر آن ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺣﺻول ﺻور ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارﻧد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﯾﻔﯾﺎﺗﯽ
دﯾﮕر ﺑﮫ آن ھﺎ ﻧﺳﺑت داد ﻣﻣﮑن اﺳت.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﭼون ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﯾﻔﯾت وﺟود ﻧﺳﺑت دھﯾم وﺟود ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻻزم
ﻣﯽ آﯾد.زﯾرا اﯾﺟﺎب ﮐﯾﻔﯾت ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺟزوی از اﯾﺟﺎب وﺟود آن ﭼﯾز اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﺣﻣل وﺟود
ﻣﺳﺗﻠزم وﺟود ﻋﯾﻧﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﻧﯾم و ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ وﺟودی ذھﻧﯽ اﺳت.
در اﯾن ﻣورد ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﺑﺎرک ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾﺟﺎب ﯾﮏ ﺷﯽ )اﺛﺑﺎت( ﻣﺳﺗﻠزم وﺟود )ﺛﺑوت( آن
اﺳت.ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب او ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر اﻧﮕﺎرﮔراﯾﺎن ﺑﯾن اﺛﺑﺎت و ﺛﺑوت ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد.وﻟﯽ از اﯾن ﻧظر
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺷﯽ اﻣری ذھﻧﯽ اﺳت.ذھﻧﯽ داﻧﺳﺗن اﺷﯾﺎء ﻣﺳﺗﻠزم اﻧﮑﺎر وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت و
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
ﺗﻧﺎﻗض ﻧﯾﺳت.ﮐﺎﺗﺑﯽ ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ ﺷﯽ اﮔر وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد وﺟودی ذھﻧﯽ ﺑﺎﺷد.اﻣﺎ ﺑﻧﺎﺑر ﻣوازﯾن
8

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

.3ﻋدم
ﮐﺎﺗﺑﯽ در ﺗﺑﯾﯾن و اﻧﺗﻘﺎد ﻗﺿﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻣورد ﻗﺑول ﻋﻣوم ﻣﻌﺎﺻران او ﺑود ﮐوﺷﯾد.آن ﻗﺿﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﺑود:وﺟود
ﺧﯾر اﺳت و ﻻوﺟود ﺷر 9.ﮐﺎﺗﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎد داﺷت ﮐﮫ ﻗﺗل از آن ﺟﮭت ﺑد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺗل ﻗدرت ارﺗﮑﺎب ﭼﻧﺎن
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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 ﺑرﺧﻼف ﺳﮫ اﻣر ﯾﺎد ﺷده اﻣری وﺟودی ﻧﯾﺳت اﻣری ﻻوﺟودی
اﺳت.ﺑرای اﺛﺑﺎت اﯾن ﮐﮫ ﺷر اﻣر ﻻوﺟودی اﺳت ﺑﺎﯾد دﺳت ﺑﮫ ﺗﺗﺑﻌﯽ اﺳﺗﻘراﯾﯽ زﻧﯾم و ھﻣﮫ ی ﻣوارد ﺷر را
ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾم.اﻣﺎ اﺳﺗﻘراء ﺗﺎم ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت و اﺳﺗﻘراء ﻧﺎﻗص ھم واﻓﯽ ﻣراد ﻧﯾﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺎﺗﺑﯽ ﻗﺿﯾﮫ ی
ﻣورد ﺑﺣث را ﮐﻧﺎر ﮔذارد و ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ »ﻻوﺟود ھﯾﭻ ﻣطﻠق اﺳت«10از دﯾدﮔﺎه ﮐﺎﺗﺑﯽ ﻣﺎھﯾﺎت ﻣﻣﮑن
در اﻧﺗظﺎر ﮐﺳب ﺻﻔت وﺟود در ﻣﮑﺎن اﺳﺗﻘراء ﻧدارﻧد زﯾرا در ﭼﻧﯾن ﺻورﺗﯽ ﻣﮑﺎن را ﺑﺎد ﻓﺎﻗد وﺟود
اﻧﮕﺎﺷت.اﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧرده ﺳﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ ی او ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﻧد ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﺳﺗدﻻل او ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﺛﺑوت در ﻣﮑﺎن را ﺑﺎ وﺟود ﯾﮑﯽ ﮔﯾرﯾم ﺻﺣﯾﺢ ﺧواھد ﺑود.ﺑﻧﺎﺑر رای اﺑن ﻣﺑﺎرک ﺛﺑوت در ﺧﺎرج
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
و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﺎ ﻻوﺟود ﭼﯾزی اﺳت.ﭼون ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم درﺑﺎره ی ﻋدم ﺣﮑم ﺻﺎدر ﮐﻧﯾم ﭘس ﻋدم را ﺑﺎﯾد
اﻣری ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺷﻣرد و ﺷﻧﺎﺧﺗﮕﯽ ﻋدم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻋدم ھﯾﭻ ﻣطﻠق ﻧﯾﺳت ھر اﻣر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﻣر اﺛﺑﺎﺗﯽ
اﺳت؛ ﻋدم ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳت؛ ﭘس ﻋدم اﻣری اﺛﺑﺎﺗﯽ اﺳت.
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ﮐﺎﺗﺑﯽ ﮐﺑرای اﯾن ﻗﯾﺎس را ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت و

ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻣﺗﻧﻌﺎت ﺑﺳﯾﺎری ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد وﻟﯽ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارﻧد.ﻓﺧراﻟدﯾن رازی اﯾن اﯾراد را رد
ﮐرد و ﮐﺎﺗﺑﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت در ذھن وﺟود دارد و ﺑﺎ اﯾم وﺻف ھﻣﺎﻧﻧد اﻣری ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺟﺎھل ﺧواﻧد.ﮐﺎﺗﺑﯽ ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﯾﮏ ﺷﯽ اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آن ﺷﯽ ﺑﮫ ﺻورت
واﻗﻌﯾﺗﯽ ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﺳﺗﻘل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ اﺷﻌرﯾﺎن از ﯾﮏ ﺳو ﺑﯾن اﻣر
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
آﻧﮑﮫ ﻣطﻠﻘﺎ راﺑطﮫ ای ﺑﯾن اﯾﺟﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺑﯽ ﻧﯾﺳت.ﺑر ﺧﻼف ﻧظر ﮐﺎﺗﺑﯽ ﻣﻣﺗﻧﻊ اﻣری ﻋدﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از
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 ﮐﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ﻧظر
اﺷﻌرﯾﺎن وﺟو د ﺷﯽ ﯾﺎ ﻟﻣﯽ دارد ﯾﺎ ﻧدارد.اﮔر ﻟﻣﯽ دارد ﺳﻠﺑﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و اﮔر ﻟﻣﯽ ﻧدارد ﯾﺎ ﺟوھر
اﺳت و ﯾﺎ ﻋرض.اﮔر ﺟوھر ﺑﺎﺷد و ﻣﺗﺻف ﺑﮫ ﺻﻔت وﺟود ﯾﺎ ﻋدم ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ادراک ﺑﯾﺎﯾد ﯾﺎ ﻧﯾﺎﯾد ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾب ﻣوﺟود ﯾﺎ ﻋدم ﺧواھد ﺑود.اﻣﺎ اﮔر ﻋرض ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﻣوﺟود ﺧواھد ﺑود و ﻧﮫ ﻣﻌدوم.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم:ﺗﺻوف
.1ﻣﻧﺷﺎء ﺗﺻوف و زﻣﯾﻧﮫ ی آن در ﻗرآن
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
ﮐﮫ ذھن اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻓردﯾﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑرﺧوردار اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﯽ رﺳد
ﮐﮫ ﻗﺑﻼ 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
ﯾﮏ ﻗوم را از ﺧواب ﻏﻔﻠت ﺑﯾدار ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ھرﮔز ﻗدرت آن را ﻧدارﻧد ﮐﮫ آن روح را ﺑﮫ وﺟود آورﻧد.
درﺑﺎره ی ﻣﻧﺷﺎء ﺗﺻوف اﯾراﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧن رﻓﺗﮫ اﺳت.ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ ی ﭘوﯾﻧدﮔﺎن اﯾن ﻋرﺻﮫ دﻟﭘذﯾر ﺑرای
ﮐﺷف راه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﺗﺻوف ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﺳﺧت ھوش ﮔﻣﺎرده اﻧد.وﻟﯽ ﻋﻣوﻣﺎ از ﯾﺎد ﺑرده اﻧد ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﻋﻘﻠﯽ ﯾﮏ ﻗوم ﻣﻌﻧﯽ ھر ﺣﺎدﺛﮫ ﻓﻘط در ﭘرﺗو ﺷراﯾط ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ
درﺳﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود و اﮔر اﯾن ﺷراﯾط در ﻣﯾﺎن ﻧﺑﺎﺷﻧد اﺳﺎﺳﺎ ﺿرورت ظﮭور آن ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﯾش ﻧﻣﯽ آﯾد.
ﻓون ﮐره ﻣر) (von kremerو دوزی ) (dozyﻣﻧﺷﺎء ﺗﺻوف اﯾراﻧﯽ را ﺑﮫ ودان ﺗﺎی ھﻧدوان ﻧﺳﺑت داده
اﻧد ﻣرﮐس ) (merxو ﻧﯽ ﮐل ﺳن) (nicholsonﺗﺻوف اﯾران را واﮐﻧﺷﯽ آرﯾﺎﯾﯽ در ﺑراﺑر دﯾن ﺟﺎﻣد
ﺳﺎﻣﯾﺎن داﻧﺳت.ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ھﻣﮫ ی اﯾن ﻧظرﯾﺎت ﺑر ﻣﻔﮭوم ﻧﺎدرﺳﺗﯽ از ﻋﻠﯾت ﺗﮑﯾﮫ دارﻧد.ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻋﻠﻣﯽ
ﻣﻌﻣوﻻ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد.و ھر ﻗﺿﯾﮫ ی ﻋﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﯾت ﻣﻌﯾن »اﻟف« ﻋﻠت ﯾﺎ ﻣوﺟد ﮐﻣﯾت
ﻣﻌﯾن دﯾﮕری ﯾﻌﻧﯽ »ب« اﺳت.ﭼﻧﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳودﻣﻧدﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ روی ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎ را از ﺷراﯾط
ﺑﯽ ﺷﻣﺎری ﮐﮫ از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ھر ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ﻏﺎﻓل ﮔرداﻧد.زﯾرا در آن ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﭘژوھﺷﯽ
دﺳﺗﺧوش ﮔزﻧد ﺧواھد ﺷد.ﻣﺛﻼ اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اﻧﺣﻼل اﻣﭘراﺗوری روم ﻣﻌﻠول ھﺟوم ھﺎی وﺣﺷﯾﺎن ﺑود از
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
ﺑرد ﮐﮫ روم ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺳﻠطﮫ ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود وﺣﺷﯾﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠت ﺳﻘوط ﺧود را در ﺧود ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﮐﻧد
و ﻋﻣﻼ 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 اﺳﻼﻣﯽ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﯾم و
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﮑری ﺳده ھﺎی دوم و ﺳوم ھﺟری را ﺑﮑﺎوﯾم.زﯾرا در اﯾن ﺳده ھﺎ
ﺑود ﮐﮫ آرﻣﺎن ھﺎی ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ ﭘدﯾد آﻣدﻧد و ﺑﮫ زودی ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد.ذﯾﻼ ﻣﻘدﻣﺎت ظﮭور ﺗﺻوف را ﺑر
ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﯾم.
(1ﭼون ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﭘردازﯾم ﻗرن ھﺎی دوم و ﺳوم ھﺟری را ﻋﺻر ﺑﯽ آراﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯾم.در ﻣﯾﺎن ﺳده ی دوم ھﺟری ﮔذﺷﺗﮫ از اﻧﻘﻼب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺗرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺿﻣﺣﻼل دودﻣﺎن اﻣوی اﻧﺟﺎﻣﯾد
وﻗﺎﯾﻊ ﺑزرﮔﯽ ﭼون ازار ﮐردن زﻧدﯾﻘﺎن و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣرﺗدان اﯾراﻧﯽ از ﻗﺑﯾل ﺳﻧدﺑﺎذ و اﺳﺗﺎذﺳﯾس و اﻟﻣﻘﻧﻊ
ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻧﻘﺎﺑدار ﺧراﺳﺎن ﮐﮫ از ﺧوش ﺑﺎوری ﻣردم ﺳود ﺟﺳﺗﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﻻﻣﮫ ﻧﮫ) (lamennaisدر اروﭘﺎ
ﻣﻌﺎﺻر طرح ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﺑﮫ رﻧﮕﯽ دﯾﻧﯽ در آوردﻧد رخ ﻧﻣودﻧد.ﺳﭘس در اواﺧر ﺳده ی دوم
ﭘﺳران ھﺎرون )ﻣﺎﻣون و اﻣﯾن( ﺑرای ﮐﺳب ﺗﻔوق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺗﯾزه ای ﺧوﻧﯾن ﺗن در دادﻧد.آن ﮔﺎه ﻋﺻر
طﻼﯾﯽ ادﺑﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻓرا رﺳﯾد و طﻐﯾﺎن دﯾرﻧده ی ﺑﺎﺑﮏ ﻣزدﮐﯽ آراﻧش ﺟﺎﻣﻌﮫ را زدود .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎل
ھﺎی ﺧﻼﻓت ﻣﺎﻣون ﺑﺎ روﯾداد اﺟﺗ ﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋظﯾم داﺷت ھﻣراه ﺑود ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ
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
ﮐﺷﺎﻧﯾدﻧد.اﯾ ﻧﺎن در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﯾوه ای زاھداﻧﮫ اﻧدﯾﺷﯾدﻧد.وﻟﯽ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ زھد ﺳﺎﻣﯽ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺧداﯾﯽ
ﻟطﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺻﺑﻐﮫ ای آرﯾﺎﯾﯽ داﺷت ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﺑﮫ ﻣوازات ﺟرﯾﺎن اﺳﺗﻘﻼل اﯾران ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻗوت ﻣﯽ ﮔرﻓت
ﭘﯾش رﻓت.
(2ﻓرﻗﮫ ی ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﺑﺎ ﺧردﮔراﯾﯽ ﺧود ﺗﺧم ﺷﮏ را در ﻋﺎﻟم اﺳﻼم اﻓﺷﺎﻧد.ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت اﯾن ﺷﮏ
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 اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آن ﮐﮫ از ﺧرد ﮔراﯾﯽ زاده ﺷد ﺳراﻧﺟﺎ
اھل ﻧظر را ﺑﮫ ﺟﺳت و ﺟوی ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧﺷﺎﯾﯽ ﺑرﺗر از ﻋﻘل ﺧﯾزد ﺑراﻧﮕﯾﺧت و ﺑﮫ ﺑرﮐت اﯾن ﺳت و
ﺟو ﺑود ﮐﮫ در ﻗرن ﭘﻧﺟم ھﺟری رﺳﺎﻟﮫ ی ﻗﺷرﯾﮫ ﭘدﯾد آﻣد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﻋر ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑر اﺛر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻧﻔﯽ ﮐﺗﺎب
ﻧﻘد ﺧرد ﻧﺎب ﮐﺎﻧت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎﮐوﺑﯽ ) (jacobiو ﺷﻼﯾرﻣﺎﺧر) (schleiermacherﺑﮫ ﮐﺷف و ﺷﮭود
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ﮔراﯾﯾدﻧد و ﺷﺎﻋر ﺷﮑﺎک اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ وردزورث ) (wordsworthﮐوﺷﯾد ﺗﺎ از آن ﺣﺎﻟت ﻣرﻣوز »ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﺳراﭘﺎ روح ﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﺑﮫ درون زﻧدﮔﯽ اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد« ﭘرده ﺑرﮔﯾرد.
(3ﭘس از ﻣرگ ﻣﺎﻣون ﻣذاھب اﺳﻼﻣﯽ_ﺣﻧﻔﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺣﻧﺑﻠﯽ ﮐﮫ از درﯾﭼﮫ ی
اﻧﺳﺎن اﻧﮕﺎری ) (anthropomorphismﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد و ﺑزرگ ﺗرﯾن دﺷﻣن اﺳﺗﻘﻼل ﻓﮑری
ﺑود_ﺑر ﺗوده ھﺎ ﺳﻠطﮫ ﯾﺎﻓﺗﻧد.ﭘس ﺻﺎﺣب دﻻن در ﺑراﺑر اﯾن ﻣذاھب در ﺻدد اﯾﺟﺎد آﯾﯾﻧﯽ دﯾﮕر ﺑرآﻣدﻧد.
(4ﺳﺗﯾزه ھﺎی دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷوﯾق ﻣﺎﻣون ﻣﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آﯾﯾن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﻣﺧﺻوﺻﺎ آﯾﯾن ھﺎی ﻣﻌﺗزﻟﯽ
و اﺷﻌری درﮔرﻓﺗﻧد اذھﺎن را از ﻗﯾل و ﻗﺎل و ﺑﺣث و ﺟدل روی ﮔردان ﮐردﻧد و ﻓراﺳوی ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑرﺗر
اﻧﮕﯾﺧﺗﻧد.
(5در ﺳﺎﯾﮫ ی ﺧردﮔراﯾﯽ ﻋﺻر ﻋﺑﺎﺳﯽ ﻏﯾرت دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﻠطﯾف ﺷد.ھﻣﭼﻧﯾن اﻓزاﯾش ﺳرﯾﻊ ﺛروت
ﻣﺣﺎﻓل ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ آﺳﺎن ﮔﯾری اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯽ ﻗﯾدی ﺳوق داد.از اﯾن رو آﯾﯾن ﻟطﯾف ﺗری
ﻟزوم ﯾﺎﻓت.
(6ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻋﺎﻟم اﺳﻼم ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﺳﻠﻣﯾن را ﺑﺎ آرﻣﺎن ھﺎی ﺧود آﺷﻧﺎ ﮐردﻧد.اﺻول ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﻣﺧﺻوﺻﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻋﻣﻠﯽ رھﺑﺎﻧﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﻗدﯾﺳﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷت و اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ زھد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺎ
روح اﺳﻼم ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد ﮐﺷﺎﻧﯾد.
ﺗﺻوف در ﭼﻧﯾن اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻧﺷﺎء و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻔﺎھﯾم ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ را ﺑﺎﯾد در اﯾن اوﺿﺎع
ﺟﺳت.اﮔر اﯾن اوﺿﺎع و ﻧﯾز ﯾﮏ ﮔراﯾﯽ دﯾرﯾن اﯾراﻧﯾﺎن را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾم داﺳﺗﺎن ظﮭور و رﺷد
ﺗﺻوف ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ روﺷن ﻣﯽ ﺷود.آﯾﯾن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﺳﺧت ﺑﮫ ﺗﺻوف ﻣﯽ ﻣﺎﻧد در اوﺿﺎﻋﯽ از اﯾن
ﮔوﻧﮫ ﭘدﯾد اﻣد.در ﺧطﮫ ی دوﻟت روم ﯾورش ھﺎی وﺣﺷﯾﺎن ﮐﮫ اﻣﭘراﺗوران ﮐﺎخ ﻧﺷﯾن روم را ﺑﮭﺻورت
اﻣﭘراﺗوران اردوﮐش در اورد در ﻣﯾﺎن ﺳده ی ﺳوم ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺧطرﻧﺎک ﺗر ﺷدﻧد ﭼﻧدان ﮐﮫ اذھﺎن ﺣﺳﺎس را
ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول داﺷﺗﻧد.ﺑﻧﯾﺎدﮔذار ﻧظﺎم ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﭘﻠوﺗﯾﻧوس در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻓﻼﮐوس
) (flaccusاز ھﻣﯾن ﺑﯽ آراﻣﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت 1.در زادﮔﺎه او اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت دﯾﻧﯽ ﻣﯽ
ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد و اﯾن وﺿﻊ ھﻣواره ﺑﮫ وﺧﺎﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮔراﯾﯾد.در روم ﻧﯾز ﮐﮫ ﮐﺎﻧون دﯾن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑود
زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮐردار ﺑﺎزی ﺷده و ﻓﺳق در اﻋﻣﺎل ﺣﯾﺎت طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود.ﻣﺣﺎﻓل
ﻓرھﻧﮕﯽ روم ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺟدی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺎﺧﮫ ای از ادﺑﯾﺎت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد.در
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ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺗﯾوﮐوس ) (antiochusﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺷﮏ ﮔراﯾﯽ را ﺑﺎ آﯾﯾن رواﻗﯽ ﺑﯾﺎﻣﯾزد ﺳﮑس ﺗوس ام ﭘﯽ
ری ﮐوس ) (sextus empiricusﺷﮏ ﮔراﯾﯽ دﺳت ﻧﺧورده ی ﭘورھون) (pyrrhonرا ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ داد.اﻣﺎ
ﺷﮏ ﭘورھون ﭼﯾزی ﺟز ﯾﺎس ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺑود و ھﻣﯾن ﯾﺎس ﻋﻘﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘﻠوﺗﯾﻧوس را از ﻋﻘل ﮔرﯾزان ﮐرد و
در ﭘﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ راﻧد.از اﯾن ھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑر اﺛر اﺧﻼق ﺧﺷﮏ و ﺧﺷن رواﻗﯽ و ﺗﻘوای ﻟطﯾف
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﺗﺣﻣل ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ طوﻻﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﺎک ﺷده ﺑودﻧد و ﭘﯾﺎم ﺻﻠﺢ و ﻣﺣﺑت را ﺑﮫ
ﺳراﺳر دﻧﯾﺎی روﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧدﻧد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧظﺎم ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺷرﮐﺎن روﻣﯽ و ﻧﯾز ﺳﺎزﮔﺎری آرﻣﺎن ھﺎی
دﯾرﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﻌﻧوی ﻧو ﺿرورت ﯾﺎﻓﺗﻧد.ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﻧو _ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ_ ﻓراھم
آﻣد.وﻟﯽ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭼون ﭘﯾش از ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ ﻣﺎﺑﻌداﻟطﺑﯾﻌﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑود ﻗدرت اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻣﻠﯽ وﺳﯾﻌﯽ ﻧﯾﺎﻓت
و از اﯾن رو ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎزھﺎی ﻗﺎطﺑﮫ ی ﻣردم ﻧﺑود 2.ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﺣﺷﯾﺎن ﺧﺷن ﮐﮫ از ﮐردار ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺳﺗم
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.
در اﯾران ﻧﯾز ﺑر اﺛر ﻧﻔوذ ﺑرﺧوردھﺎ و ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرﺧﯽ ﮐﺳﺎن آرام آرام درﺻدد ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﻼم
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 ﺣﻣﻼت اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ ھم
طراوت آن را ﻧزدود.ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در اﻣﭘراﺗوری روم ﮔل ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ در ﺑراﺑر دم ﻣﺳﯾﺣﯾت ﯾﮑﺳره
ﭘژﻣرد.اﯾن ﮔل ﺑﺎ ﺳﯾل ھﺟوم وﺣﺷﯾﺎن رﯾﺷﮫ ﮐن ﺷد وﻟﯽ آن ﺳرخ ﮔل ﺣﺗﯽ از آﺷوب ﺗﺎﺗﺎران ﮔزﻧدی ﻧدﯾد و
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ زﻧده ﻣﺎﻧد.
اﮔر ﺗﺎر و ﭘود ﻧظﺎم ﺗﺻوف را ﻣورد ﺗﺎﻣل ﻗرار دھﯾم ﺑﮫ ﺗﺣوﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧظﺎم از راه ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﺗﻘدات اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ وﺟود آورد ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم.ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑر روی ھم اﻣوزش اﻗوام ﺳﺎﻣﯽ ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﻓﻼح ﭼﻧﯾن
ﺑود»:اراده ی ﺧود را دﮔرﮔون ﮐن«.از اﯾن آﻣوزش ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﻣﯾﺎن اراده را ذات اﻧﺳﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد
ﺣﺎل آﻧﮑﮫ دﯾﮕران و از آن ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾروان ودان ﺗﺎی ھﻧدی ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی رﻧﺞ ھﺎ از ﺗﺻورات
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
آراﻣش ﻧﮫ ﺑﺎ دﮔرﮔوﻧﯽ ﻓﮭم و ﺗﺣول اراده ی ﺧود در ﭘرﺗو دﮔرﮔوﻧﯽ ﻋواطف روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ راﺳﺗﯽ
اراده و ﻓﮭم ھﻣﺎﻧﺎ وﺟوھﯽ از ذات ﻋﺎطﻔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾﺎم ﺻوﻓﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎ ﭼﻧﯾن ﺑود »:ھﻣﮕﺎن را
دوﺳت ﺑدار و ﭼون ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧﯽ ﺧود را از ﯾﺎد ﺑر «.در اﯾن ﺑﺎره ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺑﻠﺧﯽ ﻓرﻣوده اﺳت:
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ﺑﺎﯾزﯾد اﻧدر ﺳﻔر ﺟﺳﺗﯽ ﺑﺳﯽ

ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑد ﺧﺿر وﻗت ﺧود ﮐﺳﯽ

دﯾد ﭘﯾری ﺑﺎ ﻗدی ھﻣﭼون ھﻼل

دﯾد در وی ﻓر و ﮔﻔﺗﺎر رﺟﺎل

دﯾده ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ و دل ﭼون آﻓﺗﺎب
ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ ﺧﻔﺗﮫ ﺑﯾﻧد ﺻد طرب

ھﻣﭼو ﭘﯾﻠﯽ دﯾده ھﻧدﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧواب
ﭼون ﮔﺷﺎﯾد آن ﻧﺑﯾﻧد ای ﻋﺟب

ﺑس ﻋﺟب در ﺧواب روﺷن ﻣﯽﺷود

دل درون ﺧواب روزن ﻣﯽﺷود

آﻧﮏ ﺑﯾدارﺳت و ﺑﯾﻧد ﺧواب ﺧوش

ﻋﺎرﻓﺳت او ﺧﺎک او در دﯾدهﮐش

ﭘﯾش او ﺑﻧﺷﺳت و ﻣﯽﭘرﺳﯾد ﺣﺎل

ﯾﺎﻓﺗش دروﯾش و ھم ﺻﺎﺣبﻋﯾﺎل

ﮔﻔت ﻋزم ﺗو ﮐﺟﺎ ای ﺑﺎﯾزﯾد

رﺧت ﻏرﺑت را ﮐﺟﺎ ﺧواھﯽ ﮐﺷﯾد

ﮔﻔت ﻗﺻد ﮐﻌﺑﮫ دارم از ﭘﮕﮫ

ﮔﻔت ھﯾن ﺑﺎ ﺧود ﭼﮫ داری زاد ره

ﮔﻔت دارم از درم ﻧﻘره دوﯾﺳت

ﻧﮏ ﺑﺑﺳﺗﮫ ﺳﺧت ﺑرﮔوﺷﮫ ٔ ردﯾﺳت

ﮔﻔت طوﻓﯽ ﮐن ﺑﮕردم ھﻔت ﺑﺎر

وﯾن ﻧﮑوﺗر از طواف ﺣﺞ ﺷﻣﺎر

و آن درﻣﮭﺎ ﭘﯾش ﻣن ﻧﮫ ای ﺟواد

دان ﮐﮫ ﺣﺞ ﮐردی و ﺣﺎﺻل ﺷد ﻣراد

ﻋﻣره ﮐردی ﻋﻣر ﺑﺎﻗﯽ ﯾﺎﻓﺗﯽ

ﺻﺎف ﮔﺷﺗﯽ ﺑر ﺻﻔﺎ ﺑﺷﺗﺎﻓﺗﯽ

ﺣق آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧت دﯾده اﺳت

ﮐﮫ ﻣرا ﺑر ﺑﯾت ﺧود ﺑﮕزﯾده اﺳت

ﮐﻌﺑﮫ ھرﭼﻧدی ﮐﮫﺧﺎﻧﮫ ٔ ﺑر اوﺳت

ﺧﻠﻘت ﻣن ﻧﯾزﺧﺎﻧﮫ ٔ ﺳر اوﺳت

ﺗﺎ ﺑﮑرد آن ﺧﺎﻧﮫ را در وی ﻧرﻓت

واﻧدرﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺟز آن ﺣﯽ ﻧرﻓت

ﭼون ﻣرا دﯾدی ﺧدا را دﯾدهای
ﺧدﻣت ﻣن طﺎﻋت و ﺣﻣد ﺧداﺳت
ﭼﺷم ﻧﯾﮑو ﺑﺎز ﮐن در ﻣن ﻧﮕر

ﮔردﮐﻌﺑﮫ ٔ ﺻدق ﺑر ﮔردﯾدهای
ﺗﺎ ﻧﭘﻧداری ﮐﮫ ﺣق از ﻣن ﺟداﺳت
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻧور ﺣق اﻧدر ﺑﺷر
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ﺑﺎﯾزﯾد آن ﻧﮑﺗﮫھﺎ را ھوش داﺷت

ھﻣﭼو زرﯾن ﺣﻠﻘﮫاش در ﮔوش داﺷت

ﺑرای ﺗﺣﻘق ﭼﻧﯾن دﺳﺗوری ﺑﺎﯾد ﭼراﯾﯽ و ﭼوﻧﯽ آن را درﯾﺎﻓت.ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﭼﮫ آرﻣﺎﻧﯽ ﻓﮭم اﻧﺳﺎﻧﯽ را
ﺧرﺳﻧد ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭼﮫ ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ ﺑرای ھداﯾت اراده ی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرازﻧده اﻧد.ﺗﺻوف اﯾن ھر دو ﭘرﺳش را
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت.ﺻوﻓﯾﺎن ﻧﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣوﮐد ﺳﺎﻣﯽ را ﮐﮫ درﺑﺎره ی اراده و ﻋﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺿﻊ ﺷده ﺑود ﮐﺎﻓﯽ
داﻧﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ اﺻول ﻋﻘﻠﯽ ﺧﺷﮑﯽ ﮐﮫ ودان ﺗﺎی ھﻧدی ﻓراھم آورده ﺑود ﺑﺳﻧده ﮐردﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺗﮑﺎی روان
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 اﺳﻼم
ﺑﮭره ور ﺷدﻧد و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻗرآن ﺗوﺟﯾﮫ ﮐردﻧد.ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ زادﺑوم ﺗﺻوف)اﯾران(
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
ﺑر ﺟﻧﺑﮫ ی ﺳﺎﻣﯽ آن ﻏﻠﺑﮫ دارد و ﻧﮑﺗﮫ ی دوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در آن آﻣﯾزه ﻋﻧﺎﺻر آرﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﻣﯽ ﭼﻧﺎن
دﮔرﮔون ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺻوف از ھر دو اﺳﺗﻘﻼل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.ﺗﺻوف ﺑﺎ ﻧظری ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻣﯾق ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﺑﺎ طﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﺧت ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت.راز ﻗدرت ﻋظﯾم ﺗﺻوف را ﺑﺎﯾد در ھﻣﯾن ﺟﺳت و
از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن آﯾﯾن ﻋﻠﯽ رﻏم ﻓﺷﺎرھﺎی ﻣﺗﺷرﻋﺎن و در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾدار ﻣﺎﻧده
اﺳت.ﺗﺻوف در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺳرﮐوﺑﯽ ﻧﻔس را اﺳﺎس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻘﻠﯽ را از اﻧﺳﺎن درﯾﻎ
ﻧﻣﯽ دارد.
ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑﻧﯾﺎد ﺗﺻوف را در زﻧدﮔﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺟﺳﺗﮫ اﻧد.وﻟﯽ در اﯾن ﺑﺎره ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﻣدرک ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺟود ﻧدارد.ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر در آن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﯽ ﺳری ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ
اﺑوﺑﮑر داده ﺑﺎﺷد.اﻣﺎ ﺻوﻓﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ از داﻧﺷﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب او آﻣده اﺳت از ﻋﻠم ﺧﻔﯽ
ﻧﯾز ﺑﮭره ھﺎ داﺷﺗﮫ و ﺑﮭره ھﺎ داده اﺳت.ﺳﻧد ﺻوﻓﯾﺎن در اﯾن ﺑﺎره آﯾﮫ ای ﻗرآﻧﯽ اﺳت...»:ﻣﺎ ﭘﯾﻐﻣﺑری از
ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده اﯾم ﮐﮫ آﯾﺎت ﻣﺎ را ﺑر ﺷﻣﺎ ﻓروﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺷﻣﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﺗﺎب و ﺣﮑﻣت ﻣﯽ آﻣوزد و آن ﭼﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزاﻧد 3«.ﺻوﻓﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ
ﻣﻘﺻود از »ﺣﮑﻣت« داﻧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در »ﮐﺗﺎب« ﻧﯾﺎﻣده اﺳت.زﯾرا ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﮐرارا اﻋﻼم داﺷت
ﻣﻔﺎد ﮐﺗﺎب را ﭘﯾﻐﻣﺑران ﭘﯾش از او ﻧﯾز ﺗﻌﻠﯾم داده ﺑودﻧد و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن اﮔر »ﺣﮑﻣت« در »ﮐﺗﺎب« ﺑﺎﺷد
ذﮐر ﮐﻠﻣﮫ ی »ﺣﮑﻣت« زاﺋد ﺧواھد ﺑود.

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺟرﺛوﻣﮫ ی ﺗﺻوف را در ﻗرآن و ﻧﯾز اﺣﺎدﯾث ﻣوﺛق ﺟﺳت.اﻣﺎ ﭼون اﻋراب
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
ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﮐرد  »:آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾب اﯾﻣﺎن دارﻧد و ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﮔزارﻧد و ﭼﯾزی از آﻧﭼﮫ ﺑدﯾﺷﺎن داده اﯾم
اﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد 4«.اﻣﺎ ﭼﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺟﺎﯾﯽ ﻏﯾب در ﺧور ﺗﺣﻘﯾق اﺳت.ﻗرآن اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ »ﻏﯾب« در روح
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.و »در زﻣﯾن ﺑرای ﯾﻘﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﯾﺎﺗﯽ وﺟود دارد _و در ﺷﻣﺎ ﻧﯾز.ﭘس ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد؟« 5و
ھﻣﭼﻧﯾن » ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ]اﻧﺳﺎن[ از رگ ﮔردن ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾم« 6از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ
ذات »ﻏﯾب« ﻧور ﺑﺧش اﺳت»:ﺧدا روﺷﻧﺎﯾﯽ آﺳﻣﺎن ھﺎ و زﻣﯾن اﺳت 7«.وﻟﯽ آﯾﺎ »ﻧور اوﻟﯽ« ﺗﺷﺧص
دارد ﯾﺎ ﻧدارد؟ ﻗرآن در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﺗﺷﺧص ﻧور اوﻟﯽ اﺷﺎره ﮐرد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﻧد ﮐوﺗﺎه ﺧﺑر داد
ﮐﮫ »ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣﺎﻧﻧد او ﻧﯾﺳت«.

8

ﻣﻔﺳران ﺻوﻓﯽ وﺣدت وﺟود ﻣطﻠوب ﺧود را از ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت ﻗرآن ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر آن آﯾﮫ ھﺎ ﺗرﺑﯾت
روﺣﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣل ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ داﻧﺳﺗﻧد.روح ﮐﮫ »از اﻣر ﺧداﺳت« 9ﺑرای آن ﮐﮫ از ﺣد ﻣﺗﻌﺎرف ﻓراﺗر
رود و ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺎء ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻣﮫ ی اﺷﯾﺎء ﯾﮕﺎﻧﮫ ﯾﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﺷود ﺑﺎﯾد از اﯾن ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮕذرد و در ھر ﻣرﺣﻠﮫ
ﺑﮫ ﮐوﺷﺷﯽ ﺑﭘردازد:
آ.ﺑﺎﯾد ﺑﮫ »ﻏﯾب« ﺑﮕرود.
ب.ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ی ﻏﯾب ﺗﺟﺳس ﮐﻧد و اﯾن ﺗﺟﺳس ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ی ﻧﻣودھﺎی ﺷﮕﻔﺗﯽ آور طﺑﯾﻌت آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷود»:آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ﺷﺗر را ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت آﺳﻣﺎن ھﺎ را ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐوه ھﺎ
10

را ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗوار ﮔردﯾده اﻧد«.

پ.ﺑﺎﯾد »ﻏﯾب« را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ اﺷﺎره ﺷد اﯾن ﺷﻧﺎﺧت وﻗﺗﯽ دﺳت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ روح اﻋﻣﺎق ﺧود را
ﺑﮑﺎود.
ت.ﺑﺎﯾد ﺑﺎ »ﻏﯾب« ھﻣﺎﻧﻧدی ﯾﺎﺑد و اﯾن اﻣر واﺑﺳﺗﮫ ی دادﮔری و ﻧﯾﮑوﮐﺎری داﺋم اﺳت» :ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا
ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دادﮔری و ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن ]آﻧﭼﮫ را ﺳزاوارﻧد[ دھﯾد و او ﺷﻣﺎ را از ﺑدی و
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
دﯾﮕر از ودان ﺗﺎی ھﻧدﯾﺎن ﺑﮫ وام ﺳﺗﺎﻧدﻧد 12.اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ ﺑﮫ آﯾﯾن ﮐوﻧداﻟﯾﻧﯽ ) (kundaliniھﻧدوان ﺑر آن
ﺷدﻧد ﮐﮫ در ﭘﯾﮑر اﻧﺳﺎن ﺷش ﻣرﮐز ﺑزرگ ﻧور اﺳت و ﻧورھﺎی آن ﻣراﮐز ﺑﮫ رﻧﮓ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
اﻧد.ﺻوﻓﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮑوﺷد ﮐﮫ از راه ﺗﻔﮑر اﯾن ﻣراﮐز را ﺑﮫ ﺟﻧﺑش اﻧدازد ﺗﺎ در ﻓرﺟﺎم ﮐﺎر از ﺗﻧوع رﻧﮓ ھﺎ
ﺑرھد و ﺑﮫ ﻧور ﺑﯽ رﻧﮓ اﺻﯾل ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت وﻟﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣرﺋﯽ ﻣﯽ ﮔرداﻧد ﺑرﺳد.ﺟﻧﺑش
ﻣداوم ﻣراﮐز ﻧور وﺻول ﺑﮫ ﻧور و وﺻول ﺑﮫ ﻧور ﺑﯽ رﻧﮓ ﮐﮫ از ﺟﻧﺑﺎﻧدن ذرات ﺑدن در ﺟﮭﺗﯽ ﻣﻌﯾن 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
"ﻓون ﮐره ﻣر" را ﺑر آن دا ﺷت ﮐﮫ ﺗﺻوف را ﺳراﺳر زاده ی ﻧﻔوذ ودان ﺗﺎ ﺷﻣﺎرد.اﻣﺎ روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺷﯾوه ھﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻏﯾراﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد و ﻣورد اﻋﺗﻧﺎی ﺻوﻓﯾﺎن طراز اول ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﻧد.
.2ﻧﺣﻠﮫ ھﺎی ﺣﮑﻣت ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ
ﺑﭘردازﯾم ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻧﺣﻠﮫ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗﺻوف.
ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق آﺛﺎر ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺗﺻوف از ﺳﮫ ﻧظر ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣﮑﻣل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﺳت:ﺑرﺧﯽ از ﺻوﻓﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت وﺟود را اراده ی ﺧود-آﮔﺎه ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر آن را زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﺷﻣردﻧد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑدان ﻓﮑر ﯾﺎ ﻣﻌرﻓت ﯾﺎ ﻧور ﻧﺎم دادﻧد.
ﻧﺣﻠﮫ ی اﺻﺣﺎب اراده
اﯾن ﻧﺣﻠﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑر ﻧﺣﻠﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻣﻘدم ﺑود و ﺑزرﮔﺎﻧﯽ ﭼون ﺷﻘﯾق ﺑﻠﺧﯽ و اﺑراھﯾم ادھم و
راﺑﻌﮫ ﻋدوﯾﮫ ﭘرورد.از دﯾدﮔﺎه ﻧﺣﻠﮫ ی اﺻﺣﺎب اراده ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻣﺎﻧﺎ اراده اﺳت و ﺟﮭﺎن ﭼﯾزی ﺟز
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺣدود آن اراده ﻧﯾﺳت.اﯾن ﻧﺣﻠﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﮫ ﺧداﯾﯽ ﺑرﮐﻧﺎر از ھﺳﺗﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود و از اﯾن رو ﺑﯾش از
ﻧﺣﻠﮫ ھﺎی دﯾﮕر رﻧﮓ ﺳﺎﻣﯽ داﺷت.اﺻﺣﺎب اراده ﻣﻌرﻓت را آرﻣﺎن ﺧود ﻧﻣﯽ ﺷﻣردﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ
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 ﻋﻣﻼ ﺑﮫ آرﻣﺎن ﺧود واﺻل ﺷوﻧد.از اﯾن رو از ﻟﺣﺎظ ﺗﺣﻘﯾق
ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ درﺧور ﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
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
داﺷت 13.در ﺳده ی ﭘﻧﺟم اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﻗﺷﯾری ﺷﯾوه ای ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯽ ﻧﮭﺎد و ﺳﭘس
ﺳﺎﯾر اﺻﺣﺎب ﻧﺣﻠﮫ ﺟﻣﺎل از ﻧظر ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن 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
وﺣدت وﺟود ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺑود رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﻣﺗروک ﺷد.
در ﻧظر اﺻﺣﺎب ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼﯾزی ﺟز »ﺟﻣﺎل ﺳرﻣدی« ﻧﯾﺳت».ﺟﻣﺎل ﺳرﻣدی« ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی
ذات ﺧود در ﭘﯽ آن اﺳت ﮐﮫ روی ﺧود را در آﯾﯾﻧﮫ ی ﺟﮭﺎن ﺑﻧﮕرد.از اﯾن رو ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺎر ﯾﺎ ﻋﮑس »ﺟﻣﺎل
ﺳرﻣدی« اﺳﺗوﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺻﺣﺎب ﻧﺣﻠﮫ ﺟﻣﺎل از ﻣﻔﮭوم ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ آﻓرﯾﻧش ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﻧﺷﺋﮫ ای از
ﻓﯾﺎﺿﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻣرد دور ﺷدﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾرﺳﯾد ﺷرﯾف ﻋﻠﯽ ﺟرﺟﺎﻧﯽ اﻋﺗﻘﺎد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﻋﻠت ﺧﻠﻘت اﺳت و ﻋﺷق ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺧﻠوق اﺳت.و ﻋﺷق اﺳت ﮐﮫ »ﺟﻣﺎل ﺳرﻣدی« را ﺗﺣﻘق ﻣﯽ
ﺑﺧﺷد.ﺻوﻓﯾﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی اﺻل زردﺷﺗﯽ ﺧود اﯾن ﻋﺷق ﺟﮭﺎن ﮔﯾر را آﺗش ﻣﻘدﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﺟز
ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد.ﺟﻼل 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 اﻓﻼطون و ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﻣﺎ!

ﺑر اﺛر اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺳﮑر ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد و ﺳﭘس وﺟﮫ
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
اﯾران ﻣﯽ آﻣدﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻ اﻓﮑﺎر ﺧود را ﺑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧدﻧد 14.ﺑﺎ ظﮭور ﺣﺳﯾن اﺑن ﻣﻧﺻور ﺣﻼج
ﻣﻔﮭوم وﺣدت وﺟود ﺑﯾش از ﭘﯾش در اﯾن ﻧﺣﻠﮫ رﺧﻧﮫ ﮐرد.ﺣﺳﯾن ﺑﮫ آﯾﯾن ودان ﺗﺎﮔراﯾﺎن ھﻧد ﻓرﯾﺎد ﺑرداﺷت
ﮐﮫ »ﻣن ﺧدا ھﺳﺗم«_ﺑﮫ زﺑﺎن ودان ﺗﺎ»اھم ﺑرھﻣﺎ اﺳﻣﯽ« ).(aham brahma asmi
از دﯾدﮔﺎه ﺻوﻓﯾﺎن اﯾن ﻧﺣﻠﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﺎﻣﺗﻧﮭﺎھﯽ اﺳت.از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی آﻏﺎز و
اﻧﺟﺎم و راﺳت و ﭼپ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣطﻠﻘﺎ آزاد اﺳت 15.در اﯾن ذات ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺟوھر و ﻋرض ﺑﮫ راﺳﺗﯽ
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ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد 16.ھﺳﺗﯽ آﯾﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻣطﻠق را ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﺑﻧﺎ ﺑر رای ﻋزﯾز اﺑن ﻣﺣﻣد ﻧﺳﻘﯽ
آﯾﯾﻧﮫ ﺑر دو ﮔوﻧﮫ اﺳت:
(1آﯾﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺻورت ظﺎھر را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﻧﯾن اﺳت طﺑﯾﻌت.
(2آﯾﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ذات ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﻧﯾن اﺳت اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی ﺣد ذات ﻣطﻠق اﺳت و ﺑﮫ
17

ﺧطﺎ ﺧود را ﻣوﺟودی ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﭘﻧدارد.

ﻧﺳﻘﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﻧدا در داد:ای دروﯾش!آﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﻧداری ﮐﮫ وﺟود ﺗو از ﺧدا ﻣﺳﺗﻘل اﺳت؟ﭼﻧﯾن ﭘﻧداری
18

ﻏﻔﻠﺗﯽ اﺳت ﻋظﯾم!

ﻧﺳﻘﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ذﮐر ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ زﯾﺑﺎ ﭘرداﺧت :ﻣﺎھﯾﺎﻧﯽ ﭼﻧد در رودی ﺑﮫ ﺳر

ﻣﯽ ﺑردﻧد و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در آب ﺟﻧﺑش و زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد آب ﯾﻌﻧﯽ اﺻل ﺣﯾﺎت ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.ﭘس ﻧزد
ﻣﺎھﯽ ﺧردﻣﻧدﺗری ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد و از او ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آب ﺧواﺳﺗﻧد.ﻣﺎھﯽ ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﻧش ﺑﮫ آن ھﺎ ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت:
ای در طﻠب ﮔره ﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣرده

ﺑﺎ وﺻل ﺑزاده وز ﺟداﯾﯽ ﻣرده

ای ﺑر ﻟب ﺑﺣر و ﺗﺷﻧﮫ در ﺧﺎک ﺷده

وی ﺑر ﺳر ﮔﻧﺞ و از ﮔداﯾﯽ ﻣرده!
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺣﺳﺎس ﺟداﯾﯽ از ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت و ﻏﯾرﯾت ﺳر ﺑﮫ ﺳر ﻧﻣود اﺳت ﺧواب اﺳت ﺳﺎﯾﮫ اﺳت.ﻏﯾرﯾت
واﺑﺳﺗﮫ ی ﻧﺳﺑت اﺳت و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺛر ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ذات ﻣطﻠق ﺿرورت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑزرگ اﯾن ﻧﺣﻠﮫ
ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺑﻠﺧﯽ ﯾﺎ روﻣﯽ ﮐﮫ ھﮕل او را »روﻣﯽ ﺑرﺗر« ﺧواﻧده اﺳت ﺑﮫ آﯾﯾن ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن ﻣﻔﮭوم »روح
ﺟﮭﺎن« را ﮐﮫ در ﺣوزه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود ﭘﯾش ﮐﺷﯾد و ﺑﺎ ﺑﯾﻧش ﻋﺻر ﻣﺎ آن را ﺑﺎزﻧﻣود
و ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﯽ از ﻗطﻌﮫ ھﺎی زﯾﺑﺎی ﻣﺛﻧوی ﺧود در آورد.ﻣﻔﮭوم اﯾن ﻗطﻌﮫ ﮐﮫ در داﺳﺗﺎن آﻓرﯾﻧش اﺛر
ﮐﻠود ) (cloddآﻣده و ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ی ﮐﻠود ﻧظری واﻗﻊ ﮔرای اﺳت و از ﺧﻼل اﻧﮕﺎرﮔراﯾﯽ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﯽ
درﺧﺷد ﺳﺧت ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﻣﺎﻧد:
آﻣده اول ﺑﮫ اﻗﻠﯾم ﺟﻣﺎد

وز ﺟﻣﺎدی در ﻧﺑﺎﺗﯽ اوﻓﺗﺎد

ﺳﺎل ھﺎ اﻧدر ﻧﺑﺎﺗﯽ ﻋﻣر ﮐرد

وز ﺟﻣﺎدی ﯾﺎد ﻧﺎورد از ﻧﺑرد

وز ﻧﺑﺎﺗﯽ ﭼون ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﯽ ﻓﺗﺎد

ﻧﺎﻣدش ﺣﺎل ﻧﺑﺎﺗﯽ ھﯾﭻ ﯾﺎد

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.

ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی آراء اﯾن ﻧﺣﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ھم ﻣﻔﮭوم ﺣﻠول راه دارد و ھم ﻣﻔﮭوم اﺳﺗﻌﻼء .ﺧدا
ﭼون ﻋﻠت ھﻣﮫ ی ﭼﯾزھﺎﺳت در ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت؛ و ﭼون ﻏﯾر از ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﺳت در ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت.اﮔر
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ »ﺧدا در ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت« و ﺑر ﺳﺧن ﺧود ﻧﯾﻔزاﯾﯾم ﮐﮫ »در ﻋﯾن ﺣﺎل در ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت«
ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧواھد ﺑود 20.ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺧدای اﺻﺣﺎب ﺟﻣﺎل ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت.ﺣﮑﯾم ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﻋواﻟم ﻣﺎدی
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
اﺳت.ﻓرق ﻋﻣده ی اﯾن دو آﯾﯾن از ﻧظرﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ی ﺧﻠود آوردﻧد ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود.ﭼﻧﺎن ﮐﮫ وﯾﺗﺎﮐر
ﻣﺗذﮐر ﺷده اﺳت ﺧﻠود ﺑﯽ ﺗﻌﯾﯾن اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺷرﻗﯽ اﺳت و ﺣﮑﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎر ﻧظرﯾﮫ ی ﺑﻘﺎی
روح ﺑﯽ ﺗﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ از ارﺳطوﯾﯾﺎن و ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن ﻣﻣﺗﺎز ﮔردﯾدﻧد.
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از آﻧﭼﮫ درﺑﺎره ی ﺟﻣﺎل ﮔراﯾﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ی آﻧﺎن ﺑر ﺳﮫ اﺻل
اﺳﺗوار اﺳت:
(1ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺑرﺗر از ﺣس ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳت.
(2ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت.
(3ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت.
ﺑرﺧﯽ از ﻣﺗﻔﮑران در ﺑراﺑر اﯾن اﺻل واﮐﻧﺷﯽ ﮐردﻧد و ﻧظرھﺎﯾﯽ دﯾﮕر آوردﻧد:
(1واﮐﻧش ﻻادرﯾﺎن:ﮔروھﯽ از اﻧدﯾﺷﻣﻧدان در ﺑراﺑر اﺻل اول ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑودن ﺣﻘﯾﻘت ﮔراﯾﯾدﻧد.از اﯾن زﻣره
ﺑود ﻋﻣر ﺧﯾﺎم ﮐﮫ در ﻗرن ﺷﺷم ھﺟری ﺑﮫ ﺣﮑم ﯾﺎس ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺧود ﻓرﯾﺎد ﺑرداﺷت :
آن ھﺎ ﮐﮫ ﮐﺷﻧده ی ﺷراب ﻧﺎﺑﻧد

وان ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷب ﻣدام در ﻣﺣراﺑﻧد
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ﺑر ﺧﺷﮏ ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت ھﻣﮫ درآب اﻧد

ﺑﯾدار ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت ھﻣﮫ در ﺧواب اﻧد!

(2واﮐﻧش ﻣﺗدﯾﻧﺎن:ﮔروھﯽ از ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﺎن در ﻣﻘﺎﺑل اﺻل دوم ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻣﺗﻌﯾن داﻧﺳﺗﻧد.ﺗﻘﯽ اﻟدﯾن
اﺑوﻋﺑﺎس اﺣﻣد ﺗﯾﻣﯾﮫ و ﭘﯾروان او در ﻗرن ھﻔﺗم ھﺟری ﺑﮫ اﯾن ﮔروه ﺗﻌﻠق داﺷﺗﻧد.
(3واﮐﻧش ﭼﻧدﮔراﯾﺎن:ﺟﻣﻌﯽ از اﻧدﯾﺷﻣﻧدان اﺻل ﺳوم ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﯾﻘت را ﻣورد ﺗردﯾد ﻗرار دادﻧد
22

.ﻧﻣﺎﯾﻧده ی اﯾن ﺟﻧﺑش واﺣد ﻣﺣﻣود ﺑود.

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
ھﺎی ﯾﮏ ﮔرای آﻟﻣﺎﻧﯽ ﭼﻧدﮔراﯾﯽ ھرﺑﺎرت را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﻧد و ھﻣﮫ ﺧداﯾﯽ اﺳﭘﯾﻧوزا ﻣوﻧﺎدﮔراﯾﯽ ﻻﯾب ﻧﯾﺗز را
ﭘدﯾد آورد ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھم ﺑﮫ ﭼﻧدﮔراﯾﯽ واﺣد ﻣﺣﻣود ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷد.واﺣد ﻣﺣﻣود در ﺳده ی ھﻔﺗم
ھﺟری ﯾﻌﻧﯽ ﻗرن ھﺎ ﭘﯾش از ﻻﯾب ﻧﯾﺗز ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐرد و ﻣﺎﻧﻧد ﻻﯾب ﻧﯾﺗز ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای اﺳت از واﺣدھﺎ ﯾﺎ اﺟزاء ﻻﯾﺗﺟزی ﺑﺳﯾط.اﯾن واﺣدھﺎ ﮐﮫ »اﻓراد« ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد از ازل
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
ﺗر ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد.واﺣد ﻣﺣﻣود درﺑﺎره ی ﮔﯾﮭﺎن آﻓرﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﻧظری آورد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﮭﺎن دوره ای
دارد و آن ھﺷت ھزار ﺳﺎل اﺳت.ﭼون ھﺷت دوره ی ھﺷت ھزار ﺳﺎﻟﮫ از ﻋﻣر ﺟﮭﺎن ﮔذرد ﺟﮭﺎن اﻧﺣﻼل
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و واﺣدھﺎی آن از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﮔﺳﻠﻧد.اﻣﺎ ﻣﺟددا واﺣدھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ آﻣﯾزﻧد و ﺟﮭﺎن ﻧوﯾﯽ ﭘدﯾدار
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.واﺣد ﻣﺣﻣود ﻣذھﺑﯽ ﺗرﺗﯾب داد و ﭘﯾرواﻧﯽ ﯾﺎﻓت.وﻟﯽ ﭘﯾروان او ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد آزار ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد
و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﺻﻔوی ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد.ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﺷﺎﻋر ﺷﯾرازی ﺑﮫ اﯾن ﻣذھب ﻣﻌﺗﻘد
ﺑوده اﺳت.
ﻧﺣﻠﮫ ی اﺻﺣﺎب ﻧور ﯾﺎ ﻓﮑر
ﺳوﻣﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﯾﺎ ﻧﺣﻠﮫ ی ﺗﺻوف ﺑر آن ﺑود ﮐﮫ ذات ﺣﻘﯾﻘت ﻧور ﯾﺎ ﻓﮑر اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺷراق ﯾﺎ ﺗﻔﮑر ﺑدان
راه ﺑرد.اﺻﺣﺎب ﻧور ﺑرﺧﻼف اﺻﺣﺎب ﺟﻣﺎل آﯾﯾن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ 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
ﯾﺎﻓت.ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻧظﺎم اﯾراﻧﯽ ﺑود و دﯾﮕری ﺳﺧت از ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﺎﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ھر دو ﻧظﺎم
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اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ﺗﮑﺛر طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﯾد در ذات ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ اﺧﺗﻼف اﻧﮕﯾز ﺟﺳت.اﯾن دو را
ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻧﺣﻠﮫ ی اﺻﺣﺎب ﻧور:ﺑر اﺛر ﭘﯾوﻧد اﻟﮭﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ روش ھﺎی ﺟدﻟﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن روح اﻧﺗﻘﺎد در ﻋرﺻﮫ ی
ﺗﻔﮑر اﺳﻼﻣﯽ ظﺎھر ﺷد.ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻠوه ی اﯾن روح اﻧﺗﻘﺎد را در اﻓﮑﺎر اﺑواﻟﺣﺳت اﺷﻌری و ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن
ﻧﻣودار آن را در آﺛﺎر اﺑوﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﻏزاﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم.در ﻣﯾﺎن ﺧردﮔراﯾﺎن اﻋﺗزاﻟﯽ ھم ﻣردان ﻧﮑﺗﮫ ﺳﻧﺟﯽ
ﭼون اﺑواﺳﺣﺎق ﻧظﺎم ﺳرﺑرآوردﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﯾروی از ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﯾدی اﻧﺗﻘﺎدی ﺑدان
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
اﺑواﻟﻣﻌﺎﻟﯽ ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ﺟوﯾﻧﯽ و اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﮐﻌﺑﯽ ﺑﻠﺧﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻘﯽ اﻟدﯾن اﺑواﻟﻌﺑﺎس اﺣﻣد ﺗﯾﻣﯾﮫ ﺑر اﺛر
اﻧﮕﯾزه ھﺎی دﯾﻧﯽ در ﺑﺎزﻧﻣودن ﺿﻌف ﻣﻧطق ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐوﺷﯾدﻧد.ﺟﻣﻌﯽ از داﻧﺷوران ﺻوﻓﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻف
ﻣﻧﺗﻘدان ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﭼﻧﺎن ﭼﮫ اﺑوﺣﻔص ﻋﻣر ﺳﮭروردی در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم رﺷف اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ
اﻻﯾﻣﺎﻧﯾﮫ و ﮐﺷف اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﮫ در ﺻدد اﺛﺑﺎت ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻘل ﻣﺣض ﺑرآﻣد.ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر اﺛر واﮐﻧش
اﺷﺎﻋره در ﺑراﺑر ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑدﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣدﻧد ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺟﯾرھﺎی ﻓرﺳوده ی ﺧردﮔراﯾﯽ
ﺳراﺳر ﮔﺳﯾﺧﺗﻧد.اردﻣﺎن) (erdmannﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ ﭘس از ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑن ﺳﯾﻧﺎ رو ﺑﮫ
اﻧﺣطﺎط رﻓﺗﮫ و از اﯾن رو ﻣوﺟد ﺷﮏ ﮔراﯾﯽ و ﻋرﻓﺎن ﺷده اﺳت 23.وﻟﯽ اردﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻏﻔﻠت
ورزﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎ ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺧود از ﯾﮏ ﺳو ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ را رد و اﻧﮕﺎر ﮔراﯾﯽ اﺷﻌری را
اﺑداع ﮐردﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾران ﭘرداﺧﺗﻧد.ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ظﮭور ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ
اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮔراﯾﯾد و در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺷﺎر اﺷﻌرﯾﺎن و ﺳﺎﯾر ﺟزم اﻧدﯾﺷﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻓرو اﻓﺗﺎد.ﺑﮫ ﺑرﮐت
رھﺎﯾﯽ ﻓﮑر ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﺳﮭروردی )ﻣﺗوﻓﯽ در  587ھﺟری( ﭘدﯾد آﻣد و آھﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗن ﻓﻠﺳﻔﮫ ای
ﻧو ﮐرد.ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﯾﮏ ﺳره از ﻣﻔﺎھﯾم دﯾرﯾﻧﮫ ﭼﺷم ﻧﭘوﺷﯾد.وﻟﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﻓﮑر اﺻﯾل اﯾراﻧﯽ ﺧود ﻋﻠﯽ
رﻏم ﺗﮭدﯾدات ﻣﻧﺗﻔذان ﺗﻧﮓ ﻧظر ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل 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
اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﺳﺎز ﮔردﯾد.
ﺷﮭﺎب اﻟدن ﺳﮭروردی ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﮫ »ﺷﯾﺦ اﺷراق ﻣﻘﺗول« ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت ﻧزد ﻣﺟداﻟدﯾن ﺟﯾﻠﯽ اﺳﺗﺎد ﻓﺧراﻟدﯾن
رازی درس ﺧواﻧد و ھﻧوز در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ی ﺷﺑﺎب ﺑود ﮐﮫ ﺳرآﻣد ھﻣﮫ ی ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻋﺎﻟم اﺳﻼم ﺷد.ﻣﻠﮏ
اﻟظﺎھر ﭘﺳر ﺳﻠطﺎن ﺻﻼح اﻟدﯾن اﯾوﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺗﺎﯾﺷﯽ ﻋظﯾم ﺑدو ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت او را ﻧزد ﺧود ﺑﮫ ﺣﻠب
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ﺧواﻧد.ﻓﯾﻠﺳوف ﺟوان در ﺣﻠب ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را ﺑﺎزﻧﻣود.ﺟزم اﻧدﯾﺷﺎن ﺧون آﺷﺎم ﮐﮫ در ھﻣﮫ ی اﻗﺎﻟﯾم و
اﻋﺻﺎر ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧﯾدن ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻓﮑری ﺧود ﺑﮫ زور ﺗوﺳل ﺟﺳﺗﮫ اﻧد ﺑر او ھم رﺷﮓ ﺑردﻧد و ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن
ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﺳﮭروردی اﺳﻼم را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد و ﺳرﮐوﺑﯽ آن ﻻزم اﺳت.ﺳﻠطﺎن
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
ﮐﺷﺎن دﯾﮕر ﻣرده و ﭘوﺳﯾده اﻧد وﻟﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺟﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﺷد ھﻣﭼﻧﺎن زﻧده اﺳت و اﻧﺑوه ﺣﻘﯾﻘت
ﺟوﯾﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷد.
ﺳﮭروردی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻣﻣﺗﺎز داﺷت.از اﺳﺗﻘﻼل ﻓﮑری و ﻗدرت ﺗﻌﻣﯾم و ﻧظﺎم ﻓﮑری ﺑرﺧوردار و از اﯾن ھﺎ
ﺑﺎﻻﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻧن اﯾراﻧﯽ وﻓﺎدار ﺑود.ﺑر ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣﮭم ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﻓﻼطون دراﻓﺗﺎد و
ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ارﺳطو را ﺻرﻓﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ی ﻧظﺎم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺧود ﺷﻣرد و آزاداﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد.ھﯾﭻ ﻣوﺿوﻋﯽ از اﻧﺗﻘﺎد
او ﺑرﮐﻧﺎر ﻧﻣﺎﻧد.ﺣﺗﯽ ﻣﻧطق ارﺳطوﯾﯽ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق ﻗرار داد و ﺑرﺧﯽ از اﺻول آن را اﺑطﺎل
ﮐرد.ﻣﺛﻼ اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ در ﻣﻧطق ارﺳطو ﺗﻌرﯾف از ﺟﻧس و ﻓﺻل ﻓراھم ﻣﯽ آﯾد ﺣﺎل آن ه ﻓﺻل ﯾﻌﻧﯽ
ﺧﺻوﺻﯾت ﻣﻣﯾز ﺷﯽ ء ﻣورد ﺗﻌرﯾف ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑر ﺷﯽ ء دﯾﮕری ﺣﻣل ﮐرد ﺷﯽ ء ﻣورد
ﺗﻌرﯾف را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد.ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳب را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﻧطﻘﯽ اﺳب ﯾﻌﻧﯽ »ﺣﯾوان ﺷﯾﮭﮫ
ﮐﺷﻧده« ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻧﺎﯾل ﻧﺧواھد ﺷد.ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﻗﺎﻋدﺗﺎ ﻣﻔﮭوم »ﺣﯾوان« را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا ﻗﺑﻼ ﺑﮫ
ﻣوﺟودات ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ ﺻﻔت ﺣﯾواﻧﯾت ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑرﺧورد ﮐرده اﺳت.وﻟﯽ ﻣﻔﮭوم »ﺷﯾﮭﮫ
ﮐش« را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا در ھﯾﭻ ﻣوردی ﺟز در ﻣورد ﺷﯽ ء ﻣورد ﺗﻌرﯾف ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ دارای ﺻﻔت
»ﺷﯾﮭﮫ ﮐش« ﺑﺎﺷد ﺑرﺧورد ﻧﮑرده اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻌرﯾف ارﺳطوﯾﯽ از ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ اﻣری ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﮭوده
اﺳت.ﺳﮭروردی درﺑﺎره ی ﺗﻌرﯾف ﻣﻧطﻘﯽ ﻧظری ﮐﮫ ﺳﺧت ﺑﮫ ﻧظر ﺑوزان ﮐت ) (bosanquetﻣﯽ ﻣﺎﻧد
آورد.ﺑوزان ﮐت ﺗﻌرﯾف را »ﺟﻣﻊ ﮐردن ﮐﯾﻔﯾﺎت ﻣﯽ داﻧد« و ﺳﮭروردی ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻌرﯾف درﺳت
ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ی اوﺻﺎف ذاﺗﯽ ﺷﯽ ء را ﺑرﺷﻣرد و ﻣراد از اوﺻﺎف ذاﺗﯽ ﺷﯽ ء آن ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳ ت ﻣﻧﻔردا در اﺷﯾﺎء ﮔوﻧﺎﮔون ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺟﻣوﻋﺎ در ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺟز ﺷﯽ ء ﻣورد ﺗﻌرﯾف ﯾﺎﻓت
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑرای آن ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت ﺳﮭروردی ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾران آﮔﺎه ﺷوﯾم ﺑﺎﯾد ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اوﻻی او را ﭘﯾش ﻧﮭﯾم.ﺑﮫ ﻧظر
ﺷﯾﺦ اﺷراق ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ او راه ﺑرد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ارﺳطوﯾﯽ و ﻋﻠم و ﻣﻧطق و
رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﺗﺻوف ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷد و ذھن ﺧود را از آﻟودﮔﯽ ﺗﻌﺻب و ﮔﻧﺎه ﺑﭘﺎﻻﯾد 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
ﯾﺎزد.ﻋﻘل ﺑﯽ ﯾﺎور و درﺧور اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳت.ﭘس ﺑﺎﯾد از ذوق ﯾﻌﻧﯽ ادراﮐﯽ ﻣرﻣوز ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻧﮫ اﻣور ﭘﯽ ﻣﯽ
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
آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻓﮑر اﺳﺗدﻻﻟﯽ اﻧﺗظﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﻣﯽ ﭘردازﯾم و از اﯾن رو ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ
ﺣﮑﻣت اﺷراق ﯾﻌﻧﯽ ﺑودﺷﻧﺎﺳﯽ ,ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
آ(ﺑودﺷﻧﺎﺳﯽ:اﺻل ﻧﮭﺎﯾﯽ وﺟود »ﻧور ﻗﺎھر« اﺳت و اﻗﺗﺿﺎی آن روﺷﻧﯽ ﺑﺧش درﻧﮓ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﺣﻣدﺷرﯾف ھروی ﮐﮫ ﺑر ﮐﺗﺎب ﺣﮑﻣت اﺷراق ﺳﮭروردی ﺷرﺣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣرﺋﯽ ﺗر از ﻧور
ﻧﯾﺳت و ﻗﺎﺑﻠﯾت روﯾت ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻧﯾﺎزی ﻧدارد 24.ﺗﺟﻠﯽ ذات ﻧور اﺳت زﯾرا اﮔر ﺗﺟﻠﯽ ﻋرض ﺑﺎﺷد و ﺑر
ﻧور اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﻻزم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻧور ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ ﻗﺎﺑل روﯾت ﻧﺑﺎﺷد و ﺧود ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﭼﯾزی دﯾﮕر ﮐﮫ
ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ ﻗﺎﺑل روﯾت اﺳت ﻗﺎﺑل روﯾت ﮔردد.اﯾن ﻧﯾز اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧور ﻗﺎﺑل روﯾت ﻧﺑﺎﺷد و ﭼﯾزی ﺟز
آن ﻗﺎﺑل روﯾت ﺑﺎﺷد و ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ای اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺎﻣوﺟﮫ اﺳت.در اﯾن ﺻورت ﻋﻠت وﺟودی ﻧور ﺧود
اوﺳت.ھرﭼﮫ ﺟز اوﺳت ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﻣﻘﯾد و ﻣﺣدث و ﻣﻣﮑن اﺳت».ﻻﻧور« ﯾﺎ ﻏﺳق ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از
ﻣﺑداﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭘﯾروان آﯾﯾن ﻣﻐﯽ ﮐﮫ ﻧور و ظﻠﻣت را دو ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺗﻣﺎﯾز و ﻣﺧﻠوق دو ﻋﺎﻣل
ﺧﻼق ﻣﺳﺗﻘل ﮔرﻓﺗﻧد ﺑر ﺧطﺎ ﺑودﻧد.ﻣوﺑدان زردﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان آن ﮐﮫ »ﯾﮏ« ﺟز ﯾﮏ اﻓﺎﺿت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﮫ دو ﻣﺑداء ﻣﺳﺗﻘل ﻧﺳﺑت دادﻧد.وﻟﯽ ﺣﮑﯾﻣﺎن اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﺎ دوﮔراﯾﯽ آﻧﺎن ﻣواﻓﻘﺗﯽ
ﻧداﺷﺗﻧد.در واﻗﻊ ﺗﻘﺎﺑل ﻧور و ظﻠﻣت ﺗﻘﺎﺑل ﺗﺿﺎد ﻧﯾﺳت ﺗﻘﺎﺑل وﺟود و ﻻوﺟود اﺳت.اﯾﺟﺎب ﻧور ﻣﺳﺗﻠزم ﺳﻠب
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
ﻋﺎﺷق ﭘرﺗوﭘﺎﺷﯽ اﺳت و اﯾن ﻋﺷق او را ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرﺗوﭘﺎﺷﯽ ﺧود ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ را ﺷور و زﻧدﮔﯽ
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
ﺳﺧن ﮔوﯾﯾم اﯾن ﻧورھﺎ ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻧور ﻗﺎھر اﻧواع ﻣوﺟودات را از زﻧدﮔﯽ و ﻧﯾرو
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.ﻣﺷﺎﺋﯾﺎن ﮐﮫ ﺷﻣﺎره ی ﻋﻘول اﺻﯾل و ﻧﯾز ﺷﻣﺎره ی ﻣﻘوﻻت ﻓﮑر را ده داﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ
ﺧطﺎ رﻓﺗﻧد.ﻧور ﻗﺎھر را اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﺳت و ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ھﻣﮫ ی ﺗﻧواﻋﺎت ﺧود ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻠوه ای ﺟزﯾﯽ
اﺳت از ذات ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ.از اﯾن رو ﻣﻘوﻻت ﻣﻌدود ارﺳطو اﻋﺗﺑﺎر ﻣطﻠق ﻧدارﻧد.اﻧﺳﺎن را ﺗوان آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
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اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻣﺣدود ﺧود ﺑر ھﻣﮭﯽ ﻣﻘوﻻت اﺣﺎطﮫ ﯾﺎﺑد.زﯾرا ﻧور ﻗﺎھر ﻣطﺎﺑق ﻣﻘوﻻﺗﯽ ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺑر آﻧﭼﮫ ﻧور
ﻧﯾﺳت ﻧورﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.ﺑر روی ھم ﻣﯽ ﺗوان دو ﮔوﻧﮫ ﻧور ﻋﻣده ﺷﻧﺎﺧت:
(1ﻧور ﻣﺟرد:اﯾن ﻧور ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻋﻘل ﮐﻠﯽ و ﻋﻘل ﺟزﯾﯽ اﺳت ھﯾﺋﺗﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ھرﮔز ﺑﮫ ﭼﯾزی
ﺟز ﺧود ﺗﻌﻠق ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.ھﻣﮫ ی اﻧواع ﻧور _ﻧور ﭘﺎره آﮔﺎه و ﻧور آﮔﺎه و ﻧور ﺧودآﮔﺎه ﮐﮫ از ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻧدﮔﯽ
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓرق دارﻧد _ از ﻧور ﻣﺟرد زاده ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻧزدﯾﮑﯽ ﯾﺎ دوری ﻧﺳﺑﯽ آن ھﺎ ﺑﮫ ﻧور ﻣﺟرد
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
ﻧﯾﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ذات ﻧور ﻣﺟرد آﮔﺎھﯽ ﯾﺎ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت اﻣﺎ ﻧﻔﯽ ﻧور ﯾﻌﻧﯽ ظﻠﻣت ﭼﻧﯾن ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﻧدارد.
(2ﻧور ﻋﺎرﺿﯽ:اﯾن ﻧور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺧود ﺗﻌﺎﻟق ﯾﺎﺑد و ﺑدان ھﯾﺋت ﺑﺧﺷد.ﻧور ﺳﺗﺎرﮔﺎن و ﻧﯾز
ﻗﺎﺑل روﯾت ﺑودن ﺳﺎﯾر اﺟﺳﺎم ز اﯾن ﮔوﻧﮫ اﻧد.ﻧور ﻋﺎرﺿﯽ ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾﯾم ﻧور ﻣﺣﺳوس اﻧﻌﮑﺎس ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾﻔﯽ از ﻧور ﻗﺎھر اﺳت و ﺳﺑب ﺑﻌدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺑداء ﺧود دارد از ﺷدت ﺟوھری ﻧور ﻣﺟرد ﻣﺣروم
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 اﺳﺗﻘﻼل ﻋﺎری و ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻏﯾر ﻣﺣﺗﺎج ﻣﯽ ﺷود.ﭼﻧﯾن ﻧوری ﻧور ﻋﺎرﺿﯽ
اﺳت.در اﯾن ﺻورت راﺑطﮫ ی ﻧور ﻣﺟرد و ﻧور ﻋﺎرﺿﯽ راﺑطﮫ ی ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول اﺳت.اﻣﺎ ﻣﻌﻠول ﮐﺎﻣﻼ
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
ﻣﺣدث و ﻗﺎﺑل ﺳﻠب اﺳت و از اﯾن رو از اﺟﺳﺎم ﺟدا ﻣﯽ ﺷود ﺑﯽ اﯾن ﮐﮫ ﺟداﯾﯽ آن ﺗﻐﯾﯾری در اﺟﺳﺎم ﺑﮫ
وﺟود آورد.اﮔر ذات ﺟﺳم ﻣﻧﯾر ﻋﻠت ﻧور ﻋﺎرﺿﯽ ﺑﺎﺷد ﺟداﯾﯽ ﻧور از ﺟﺳم ﻣﻧﯾر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺧواھد ﺑود
زﯾرا وﺟود ﻋﻠت ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺗﺻورﮐردﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
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ﺳﮭروردی وﺟود ظﻠﻣت را ﮐﮫ از ﻧﻔﯽ ﻧور ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﺧود ﻣوﺿوع ﻧور اﺳت ﺿرور ﺷﻣرد.وﻟﯽ در
ﻋﯾن ﺣﺎل در اﻧﮑﺎر ھﯾوﻻی اوﻻی ارﺳطوﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﻌرﯾﺎن ﻣواﻓﻘت ﮐرد.ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﯾوه ی اﺷﺎﻋره ھﻣﮫ ی
ﻣﻘوﻻت ﻓﮑر ﻣﮕر ﺟوھر و ﮐﯾف را اﺿﺎﻓﯽ اﻧﮕﺎﺷت.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺷﯾﺦ اﺷراق ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت
اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺻدد ﺗﺻﯾﯾﺢ ﻧظرﯾﮫ ی ﺷﻧﺎﺧت اﺷﻌرﯾﺎن ﺑرآﻣد و ﮔﻔت ﮐﮫ راﺑطﮫ ی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺷﻧﺎﺧت
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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ﻧورﺑﺧﺷﯽ ﯾﺎ اﺷراق اﺳت.اﻣﺎ ورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم ﻓﻘط ﺟزﯾﯽ از ﻧور ﻗﺎھرﻧد و ﻧور ﻗﺎھر ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺟﻠﯾﺎت ﮔوﻧﺎﮔون دﯾﮕر ﻧﯾز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.از اﯾن رو ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻋﻘل ﻣﺎ ﻣواﻓق ﻣﻘوﻻﺗﯽ
ﻣﻌدود ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﻘوﻻت ھﺳﺗﯽ را از ﺷﻣﺎر ﺑﯾرون داﻧﺳت.ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ
ﺳﮭروردی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﻧﺳﺑﯾت داﻧش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظﺎم اﻧﺳﺎن ﮔراﯾﯽ )(humanismﻣﻌﺎﺻر ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود.
ب(ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ:ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﺳﮭروردی ﻻﻧور ﯾﺎ ﻏﺳق را ﮐﻣﯾت ﻣطﻠق ﯾﺎ ﻣﺎده ی ﻣطﻠق ﻧﺎﻣﯾد.ﮐﻣﯾت ﯾﺎ
ﻣﺎده ی ﻣطﻠق ﺑر ﺧﻼف رای ﺧطﺎی ﻣﺷﺎﺋﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﺟﮭﯽ اﺳت از اﯾﺣﺎب ﻧور ﻣﺎ از آن
ﺟﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﺎده ی ﻣطﻠق ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ی ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺎھد ﺗﺑدل ﻋﻧﺎﺻر اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
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:
(1آﻧﭼﮫ وراء ﻣﮑﺎن اﺳت و آن اﺟزاء ﻻﯾﺗﺟزی ﯾﺎ ﺟوھری ﮐدر اﺳت ﮐﮫ در ﻧظﺎم اﺷﻌری »ﻣﺎھﯾﺎت« ﻧﺎم
ﮔرﻓت.
(2آﻧﭼﮫ ﻟزوﻣﺎ در ﻣﮑﺎن اﺳت و آن ھﯾﺋت ھﺎی ظﻠﻣت اﺳت ﭼون وزن و ﺑو و طﻌم.
از ﭘﯾوﻧد اﯾن دو ﻣﺎده ی ﻣطﻠق دﺳﺗﺧوش اﻧﻔراد ﻣﯽ ﺷود.ھر ﺟﺳم ﻣﺎدی آﻣﯾزه ای از ھﯾﺋت ھﺎی ظﻠﻣت و
ﺟوھر ﮐدر اﺳت و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻧور ﻣﺟرد ﻣﻧور ﯾﺎ ﻣرﺋﯽ ﺷده اﺳت.وﻟﯽ آﯾﺎ ﻋﻠت ھﯾﺋت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
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
اﺳﺗﻘرار ﻧدارﻧد.اﮔر ﻣﺎده ی ﻣطﻠق ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﯾﻔﯾت ﻣطﻠق اﺳت ھﯾﺋت ھﺎ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت ﻻزم ﻣﯽ آﻣد
ﮐﮫ ھﻣﮫ ی اﺟﺳﺎم از ﻟﺣﺎظ ھﯾﺋت ھﺎی ظﻠﻣت ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد.اﯾن ھم ﺑﺎ ﺗﺟﺎرب زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.ﭘس
ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﻋﻠت ھﯾﺋت ھﺎی ظﻠﻣت ﻣﺎده ی ﻣطﻠق ﻧﯾﺳت.ھﯾﺋت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻧور
ﻣﺟرد ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد.ﻧور ﻣﺟرد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠت ھﯾﺋت ھﺎی ﻧور اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠت ھﯾﺋت ھﺎی ظﻠﻣت ھم
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 ﮐﻼ واﺑﺳﺗﮫ ی ﻧور ﻗﺎھر اﺳت و ﺟﮭﺎن ﺳرﺑﮫ ﺳر ﭼﻧﯾن اﺳت.ﺟﮭﺎن
ﻣﺷﺗﻣل ﺑر دواﯾر وﺟودی ﻣﺗواﻟﯽ اﺳت.دواﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺑدا ﻧور ﻧزدﯾﮏ ﺗرﻧد ﺑﯾش از آن ھﺎ ﮐﮫ دورﺗرﻧد از
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ﻧور ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرﻧد.ورھﺎی ﻣﺗوﺳط ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺑدﯾن دواﯾر وﺟودی و ھﻣﮫ ی ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ﭘرﺗو ﻣﯽ
اﻓﺷﺎﻧﻧد.ﻧورھﺎی ﻣﺗوﺳط ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻧور آﮔﺎه و ﮔﺎھﯽ ﺑﯽ ﯾﺎوری آن ﺑﮫ اﻧواع وﺟود ﻗوام ﻣﯽ
ﺑﺧﺷﻧد.اﻧﺳﺎن و ﺣﯾوان و ﻧﺑﺎت ﺑﮫ ﺑرﮐت ﻧور آﮔﺎه و ﺟﻣﺎدان و ﻋﻧﺎﺻر ﺳﺎده ﺑدون آن ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد.در
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
ﺳوی ﭼﺷﻣﮫ ی اﺻﯾل ﻧور ﺗﮑﺎﭘو ﻣﯽ ﮐﻧد.ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم ﭼﯾزی ﺟز ﻧﻣﺎﯾش ﺟﺎوداﻧﯽ ﻋﺷق ﻧﯾﺳت.
ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم در ﭼﻧد ﺣوزه ﯾﺎ ﺳطﺢ وﺟودی ﻗرار دارﻧد:
ﺣوزه ی ﻧور ﻗﺎھر:
(1ﺣوزه ی ﻋﻘول ﯾﺎ اﺻل اﻓﻼک.
(2ﺣوزه ی ﻧﻔوس.
(3ﺣوزه ی ھﯾﺋت ھﺎ:
آ(ﺣوزه ی ھﯾﺋت ھﺎی ﻣﺛﺎﻟﯽ:ﺣوزه ی اﻓﻼک.
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.
در ﺗﻔﺻﯾل اﯾن ﻣﺟﻣل ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ھرﭼﮫ ﻻﻧور ﺑﺎﺷد در دو ﺑﺧش ﻣﯽ ﮔﻧﺟد:
(1ﻣوﺟودات ﻗدﯾم ﭼون ﻋﻘول و ارواح اﻓﻼک و اﻓﻼک و ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺳﯾط و زﻣﺎن و ﺣرﮐت.
(2ﻣوﺟودات ﻣﺣدث ﭼون ﻣوﺟودات ﻣرﮐب از ﻋﻧﺎﺻر.
ارواح اﻓﻼک ﺑر اﺛر ﺷوﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اﻧوار ﻣﺑداء ﺧود دارﻧد ھﻣواره در ﺣرﮐت اﻧد.ﭘس ﺣرﮐت اﻓﻼک
ﮐﮫ ﺑﮫ ظﮭور ادوار ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود اﻣری ﻗدﯾم اﺳت.ﻣﺎده ی اﻓﻼک ﺑر ﺧﻼف ﻣواد ﭘرﻏش
ظﻠﻣت از ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎل ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ آزاد اﺳت.ھر ﻓﻠﮑﯽ ﻣﺎده ای ﺧﺎص دارد و در ﺟﮭﺗﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد
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ﺧود ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.ﺗﻔﺎوت ﻣﺳﯾر اﻓﻼک ﺑدﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از آن ھﺎ ﺟوﯾﺎی ﻣﻌﺷوق ﯾﺎ ﻧوری ﺧﺎص
اﺳت.
ﺣرﮐت وﺟﮭﯽ از زﻣﺎن اﺳت ﺳﻠﺳﻠﮫ ای اﺳت از زﻣﺎن ﻋﻧﺎﺻر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺻورﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.ﮔذﺷﺗﮫ
و ﺣﺎل و آﯾﻧده در ذات زﻣﺎن وﺟود ﻧدارﻧد و ﺻرﻓﺎ ﺑﻧﺎﺑر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده اﻧد 26.زﻣﺎن ﺑﯽ آﻏﺎز
اﺳت و آﻏﺎزی ﮐﮫ ﺑرای آن ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺧود ﻧﻘطﮫ ای از زﻣﺎن اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد زﻣﺎن و ﺣرﮐت را
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
ﺟدﯾد_ﺳﯾﻼت و دﺧﺎﻧﯾت و ﺻﻠﺑﯾت_ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد.از ﺗﺣول ﻋﻧﺎﺻر آﻏﺎزﯾن ﺟرﯾﺎن ﮐون و ﻓﺳﺎد ﻓرا
ﻣﯽ آﯾد و در ﺳراﺳر ﺣوزه ی ﻻﻧور روان ﻣﯽ ﺷود.ﺑﮫ ﺑرﮐت ﮐون و ﻓﺳﺎد اﺳت ﮐﮫ ھﯾﺋت ھﺎی ھﺳﺗﯽ
ھﻣواره واﻻﺗر و ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻧوﺑﺧش ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﻣﯽ ﮔرداﻧد .ھﻣﮫ ی ﻧﻣودھﺎی طﺑﯾﻌت ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎران و اﺑر و
ﺗﻧدر و ﺷﮭﺎب از ﺣرﮐت ذاﺗﯽ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ زاﯾﻧد و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧور ﻗﺎھر ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ
ﭘذﯾرﻧد.ﻧور ﻗﺎھر در اﺷﯾﺎء ﺗﺎﺛﯾر ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد زﯾر اﺷﯾﺎء از ﻟﺣﺎظ ﻧورﭘذﯾری ﺑراﺑر ﻧﯾﺳﺗﻧد.ﺑﮫ طور
ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺷوق ﯾﺎ ﻋﺷق اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧور_ﺷوق ﯾﺎ ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﺳم ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت.
آﯾﺎ ﺟﮭﺎن ﻗدﯾم اﺳت؟ﺟﮭﺎن از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﻧور ﻗﺎھر اﺳت ﻣﻘﯾد و واﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﻗدﯾم ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺑدان
ﺳﺑب ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﭘرﺗوھﺎی ﻣﺑداء ﻧور اﺳت ﻗدﯾم اﺳت.ﺑرﺧﯽ از ﻧورھﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ از ﻧور ﻗﺎھر ﺳرﭼﺷﻣﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺿرورﺗﺎ ﻗدﯾم اﻧد وﻟﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﻧورھﺎ از آﻣﯾﺧت ﻧورھﺎی دﯾﮕر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد و از اﯾن رو ﺑر
ﺧﻼف ﻧورھﺎی اﺻﯾل ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ ذات ﻧور ﻗﺎھر ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﻧدارﻧد و ﺑدﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻗدﯾم ﻧﯾﺳﺗﻧد.ﻣﺛﻼ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺟﺳﻣﯽ روﺷن در ﺑراﺑر ﺟﺳﻣﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد روﺷﻧﯽ ﺟﺳم روﺷن ﺑﺎﻋث ﭘدﯾداری رﻧﮓ ﺟﺳم
ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن رﻧﮓ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧور اﻣری اﺳت ﻣﺣدث.ﺑﺎ اﯾن وﺻف ھﻣﮫ ی ﻧورھﺎ ﯾﺎ اﺷﯾﺎء
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
ﺻورﺗﯽ درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻘراء ﺗﺎم ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺗوان ﻗﯾﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﭼون ﯾﮑﺎﯾﮏ
ﺟﺑﺷﯾﺎن ﺳﯾﺎه اﻧد ﭘس ھﻣﮫ ی ﺣﺑﺷﯾﺎن ﺳﯾﺎه اﻧد ﯾﺎ ﭼون ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺣرﮐﺎت آﻏﺎز زﻣﺎﻧﯽ دارﻧد ﭘس ھﻣﮫ ی
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ﺣرﮐﺎت اﯾن ﮔوﻧﮫ اﻧد.ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﻣﺗﺿﻣن ﻣﺻﺎدره ﺑﮫ ﻣطﻠوب اﺳت.از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮔرد آوردن ھﻣﮫ ی
ﺣﺑﺷﯾﺎن ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل و آﯾﻧده در آن واﺣد ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت ﮐﺑرای اﯾن ﻗﯾﺎس ﻧﺎﻣوﺟﮫ اﺳت و ﺻدور ﺣﮑم ﻣﻣﺗﻧﻊ
اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﺷﻣﺎرش اﻓراد ﺣﺑﺷﯽ ﻣوﺟود ﯾﺎ ﺑررﺳﯽ ﺣرﮐﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾطﮫ ی ﺗﺟﺎرب ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻧﺟﻧد
ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ »ھﻣﮫ ی ﺣﺑﺷﯾﺎن« ﺳﯾﺎه اﻧد و »ھﻣﮫ ی ﺣرﮐﺎت« آﻏﺎز زﻣﺎﻧﯽ
دارﻧد.
پ(روان ﺷﻧﺎﺳﯽ:در ﻣورد ﻣوﺟوداﺗﯽ ﮐﮫ از آن ھﺎ ﻣدارج داﻧﯽ وﺟودﻧﺣرﮐت و ﻧور ﺑﺎ ھم ﻣﻼزﻣﮫ
ﻧدارﻧد.ﻣﺛﻼ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ ﺑﺎ آن ﮐﮫ دارای ﻧور و ﻗﺎﺑل روﯾت اﺳت از ﺟﻧﺑش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺑﯽ ﺑﮭره
اﺳت.اﻣﺎ ھرﭼﮫ از ﻧردﺑﺎن وﺟود ﺑﺎﻻﺗر روﯾم ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧداران را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺣرﮐت و ﻧور را
در ذات ﺧود ھﻣﺎھﻧﮓ ﮔرداﻧﯾده اﻧد.ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ واﻻﺗرﯾن ﮐﺎﻧون ﻧور ﻣﺟرد اﺳت.
اﮐﻧون اﯾن ﭘرﺳش ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧور ﻣﺟرد ﻣﺗﻔردی ﮐﮫ ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﭘﯾش از آن ﮐﮫ
ﻣﻼزﻣﮫ ی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ او ﭘدﯾدار ﮔردد ﻣوﺟود اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ.ﺑﻧﯾﺎدﮔذار ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﺷراﻗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ راه
اﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ رﻓت و اﻗﺎﻣﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﻧورھﺎی ﻣﺟرد ﻣﺗﻔرد ﻗﺑﻼ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد.ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻘوﻻت ﻣﺎدی
»ﯾﮏ« و »ﺑﺳﯾﺎر« را در ﻣورد ﻧور ﻣﺟرد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد.زﯾرا ﻧور ﻣﺟرد در ذات ﺧود ﻧﮫ ﯾﮏ اﺳت و ﻧﮫ
ﺑﺳﯾﺎر و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻓراﺧور ﻧورﭘذﯾری ﻣﻼزم ھﺎی ﻣﺎدی در ھﯾﺋت ھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود.ﻣﯾﺎن ﺟﺳم و ﻧور
ﻣﺟرد ﯾﺎ ﻧﻔس راﺑطﮫ ای ھﺳت.اﻣﺎ اﯾن راﺑطﮫ راﺑطﮫ ی ﻋﻠﯽ ﻧﯾﺳت؛ﻋﺷق اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو را ﺑﮫ ھم
ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.ﺟﺳم ﻣﺷﺗﺎق ﻧور اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ذات ﺧود ﺗوان آن را ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺑداء ﻧور
اﺗﺻﺎل ﯾﺎﺑد.ﭘس ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑرای ﻧورﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.اﻣﺎ ﻧﻔس ھم ﻧﯽ ﺗواﻧد ﻧوری را ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ از
ﻣﺑداء ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺟﺳم ﺟﺎﻣد ﻣظﻠم ﺑﺑﺧﺷد.زﯾرا ﺟﺳم از ﻟﺣﺎظ اﻋراض ﺧود ﻗطب ﻣﺗﺿﺎد ﻧﻔس
اﺳت .ﺑرای ارﺗﺑﺎط اﯾن دو وﺟودی ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻧور و ظﻠﻣت را ﺟﻣﻊ ﮐﻧد ﺿرورت دارد.اﯾن ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ
ﻧﻔس ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت و آن ﺑﺧﺎری اﺳت ﮔرم و ﻟطﯾف و ﺷﻔﺎف ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ در ﺣﻔره ی ﭼپ ﻗﻠب ﻣﺳﺗﻘر اﺳت
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.
آرﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﻋروج از ﻧردﺑﺎن و وﺟود و ﮐﺳب ﻧور ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.اﮔر اﯾن ﻋروج اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد اﻧﺳﺎن ﺳراﻧﺟﺎم
از دﻧﯾﺎی ھﯾﺋت ھﺎ ﯾﮏ ﺳره رھﺎ ﺧواھد ﺷد.اﻣﺎ اﯾن آرﻣﺎن از ﭼﮫ راه ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﭘذﯾرد؟از راه ﺷﻧﺎﺧت و

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

ﮐﻧش.اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ دﮔرﮔون ﮐردن ﻓﮭم و اراده ی ﺧود ﺑﺎ ﺗﻌﻣق و ﻋﻣل ﺷﺎﻣﺦ ﺗرﯾن آرﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ را
ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد طﺎﻟب ﮐﻣﺎل را ﭼﻧﯾن ﻧدا در داد:ﻧظر ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن دﮔرﮔون ﮐن و ﺑﮫ
اﻗﺗﺿﺎی اﯾن دﮔرﮔوﻧﯽ ﺳﻠوک ﮐن!
رواﺳت ﮐﮫ ﻋواﻣل دوﮔﺎﻧﮫ ی ﮐﻣﺎل ﯾﺎﺑﯽ را ﻣورد ﺗدﻗﯾق ﻗرار دھﯾم.
(1ﺷﻧﺎﺧت:ﻧور ﻣﺟرد ﭼون ﺑﮫ ﺟﺎﻧداری ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯾوﻧدد از ﻧﯾروھﺎی ﻧور و ظﻠﻣت ﻗواﯾﯽ ﭼﻧد ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
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
ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد.اﻣﺎ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا از ﯾﮑدﯾﮕر ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺳﮭوﻟت ﮐﺎر اﺳت وﮔرﻧﮫ ھر ﻗوه ای
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺷﺎء ھﻣﮫ ی اﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد 27.در اﻧدرون ﻣﻐز ﻧﯾروﯾﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ وﺟود دارد.وﻟﯽ اﯾن ﻧﯾرو ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﺎم ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.ذھن اﻣری واﺣد اﺳت و ﻓﻘط ﺑرای ﺳﮭوﻟت ﺗﻔﮭﯾم و ﺗﻔﮭم
ﻣﺗﮑﺛر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آﻣده اﺳت.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ در ﻧظر ﺳﮭروردی ﻧﯾروی دروﻧﯽ ﻣﻐز از ﻧور ﻣﺟردی ﮐﮫ ﮐﻧﮫ ذات
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.
ﺳﮭروردی در روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ادراک ﻧظرھﺎﯾﯽ اﺑﺗﮑﺎری آورد.اﺑﺗﮑﺎری ﺗرﯾن ﻧظر او ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺿوع
اﺑﺻﺎر اﺳت .28ﻣطﺎﺑق اﯾن ﻧظر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺑﺻﺎر ھﯾﭻ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﭼﺷم ﺑر ﻧﻣﯽ ﺧﯾزد.زﯾرا اﮔر ﺷﻌﺎﻋﯽ از
ﭼﺷم ﻧﺎظر ﺑرﺧﯾزد و ﺑﮫ ﺳوی ﺷﯽء ﻣﻧظور رود ﭼﻧﯾن ﺷﻌﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟوھر ﺧواھد ﺑود ﯾﺎ ﻋرض.اﯾن ﺷﻌﺎع
اﮔر ﻋرض ﺑﺎﺷد ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺟوھر)ﭼﺷم( ﺑﮫ ﺟوھر دﯾﮕر)ﺟﺳم ﻣرﺋﯽ( اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﺑد؛و اﮔر
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
اﻣر ﻻزم ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ادراک اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد؛ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻌل ﺷﻌﺎع ﭼﺷم ﺑﺎﺷد.اﻣﺎ اﮔر ﺣرﮐت ﺷﻌﺎع
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
اﺑﺻﺎر را ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﻧطﺑﺎع ﺻور ﯾﺎ ﻧﮕﺎرھﺎی اﺷﯾﺎء ﺑر ﭼﺷم داﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﺑرای درﯾﺎﻓت
ﻧﺎدرﺳﺗﯽ رای آﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﻧﮕﺎرھﺎی اﺷﯾﺎء ﮐﻼن ﺑﮫ ﺳﺑب آن ﮐﮫ در ﻓﺿﺎی ﮐوﭼﮏ ﭼﺷم ﺟﺎی
ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻧﺑﺎﯾد اﺻﻼ ﺑﮫ ﭼﺷم آﯾﻧد.ﺳﮭروردی ﭘس از رد ﻧظرﯾﮫ ھﺎی اﺑﺻﺎر ﺧود ﻧظرﯾﮫ ای ﺑﮫ ﻣﯾﺎن
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ﮔذارد.ﺑﻧﺎ ﺑر ﻧظرﯾﮫ ی او ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی در ﺑراﺑر ﭼﺷم ﻗرار ﮔﯾرد اﺷراﻗﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ذھن
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
ذات ﺧدا ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.ﺑﺎرﮐﻠﯽ) (berkeleyادراﮐﺎت ﺑﺻری را ﻧﺳﺑﯽ داﻧﺳت و ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺧدا
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.
در روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﮭروردی ﺷﻧﺎﺧت ﮔذﺷﺗﮫ از ﺣس و ﻋﻘل ﻣﺑداء دﯾﮕری ھم دارد و آن ذوق ﯾﺎ ادراک
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.
(2ﮐﻧش:اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﻓﻌﺎل اﺳت و ﻗوت ھﺎی ﻣﺣرک او ﭼﻧﯾن اﻧد:
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.
پ(ﻧﻔس ﺣﯾواﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎء ﻟذت ﺟوﯾﯽ و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺷور ﺟﻧﺳﯽ اﺳت.
ﻧﻔس ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓﺿﯾﻠت داﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻧﻔس ﺑﮭﯾﻣﯽ و ﻧﻔس ﺣﯾواﻧﯽ اﮔر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻋﻘل ﻧظﺎم
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
اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺳر اﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ دﻧﯾﺎی ﻣﻣﮑن اﺳت.اﺷﯾﺎء در ذات ﺧود ﺧوب ﯾﺎ ﺑد ﻧﯾﺳﺗﻧد.اﮔر اﺷﯾﺎء
را ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرﯾم ﯾﺎ از دﯾدﮔﺎھﯽ ﻣﺣدود ﺑدان ھﺎ ﺑﻧﮕرﯾم ﺑﮫ ﺧوب و ﺑد ﻣﯽ رﺳﯾم.ﺑﺎ اﯾن
وﺻف واﻗﻌﯾت ﺷر را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻧﮑر ﺷد.ﺷر وﺟود دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﯾر ﺑراﺑری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.ﺷر ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺑرﺧﮫ ھﺎی ظﻠﻣت اﺳت و ﺑرﺧﮫ ھﺎی دﯾﮕر از ﺷﺎﺋﺑﮫ ی آن ﻣﺑرا ھﺳﺗﻧد.ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷر را ﺑﮫ
ﺧﻼﻗﯾت ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد ﮐﻧش اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﮐﻧش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑر اﺛر ﭼﻧﯾن ﺳﮭوی ھﻣﮫ ی
ﻣوﺟودات را ﻓﺎﻗد اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﺷﺎرﻧد.ﺑرﺧﯽ از ﮐﻧش ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ زاﯾﯾده ی ﺷرﻧد.وﻟﯽ ﮐﻧش اﻟﮭﯽ ﻣﺻدر ﺷر
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
ﺑﯽ ﺷﻣﺎر دارد.اﻣﺎ ﭘﻧﺞ ﻣرﺣﻠﮫ دارای اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗرﻧد:
(1ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻣن.در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﺣﺳﺎس ﺷﺧﺻﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد اﺳت و ﻓﻌل اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺳرﭼﺷﻣﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
(2ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗو ﻧﯾﺳﺗﯽ.در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﺧص ﻣﺟذوب اﻋﻣﺎق ﻧﻔس ﺧود ﻣﯽ ﺷود و از ھﻣﮫ ی اﺷﯾﺎء
ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ ﺳره روی ﻣﯽ ﮔرداﻧد.
(3ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻣن ﻧﯾﺳﺗم.اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺿروری ﻣرﺣﻠﮫ ی ﭘﯾﺷﯾن اﺳت.
(4ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗو ھﺳﺗﯽ.در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﻔﯽ ﻣطﻠق»ﻣن« و اﺛﺑﺎت »ﺗو« ﮐﮫ در ﺣﮑم ﺗﻔوﯾض ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اراده ی
ﺧداﺳت ﻣﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﮔردد.
(5ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻣن ﻧﯾﺳﺗم و ﺗو ھﺳﺗﯽ.در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ھر دو ﺣد ﻓﮑر ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﺣﺎﻟت »آﮔﺎھﯽ
ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ« دﺳت ﻣﯽ دھد.
ﻧﻔس در ھر ﯾﮏ از ﻣراﺣل ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ از اﻧواری ﺷدﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻواﺗﯽ وﺻف ﻧﺎﭘذﯾر ھﻣراه اﻧد ﻧﺻﯾب ﻣﯽ
ﺑرد.ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﻧﻔس ﺑﺎ ﻣردن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.ﻧﻔس اﻧﻔرادی ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎ ﻧﻔوس دﯾﮕر ﯾﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘو ﻣﯽ ﭘردازد و ﭘﯾش ﻣﯽ رود30.ﺷﯾﺦ اﺷراق رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﻔﺳﯽ ﻋﯾن ﻧﻔس دﯾﮕر ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ اﯾن
ﺷﯾوه ﻣﻔﮭوم «اﺗﺣﺎد آﺣﺎد ﺗﻣﯾزﻧﺎﭘذﯾر»ﻻﯾب ﻧﯾﺗز« را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد.
ﭼون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑدن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد ﻧﻔس ﺑرای آن ﮐﮫ از ﻧورﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﻧﻣﺎﻧد اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﯾﮑر ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن او ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و ﺑﮫ ﺣوزه ھﺎی ﺑﺎﻻﺗر وﺟود ﻓرا ﻣﯽ ﺷود.در
ﺣوزه ﺻورﺗﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣﻘﺻد اﻗﺻﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﻟت ﻧﻔﯽ ﻣطﻠق ﻣﯽ رﺳد.ﻣﺣﺗﻣل
اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧﻔوس ﺑرای ﺟﺑران ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧد.31ﺳﮭروردی ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ
آﯾﯾن ﺗﻧﺎﺳﺦ ﮔﻣﺎﻧﮫ ی ﻣﺣﺗﻣﻠﯽ اﺳت درﺑﺎره ی ﺳرﻧوﺷت آﯾﻧده ی ﻧﻔس و ﻧﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑﺎ ﻣﻧطق ﻣورد رد
ﯾﺎ ﻗﺑول ﻗرار داد.در ھر ﺣﺎل ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﯾر ﻧﻔوس ﭘﺎﯾﺎن ﭘذﯾرد و ﻧﻔوس ﺑﮫ ﻣﺑداء ﻣﺷﺗرک ﺧود ﭘﯾوﻧدﻧد
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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.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺷﮭﯾد ﺑزرگ اﯾراﻧﯽ.وی ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧظﺎم ﭘرداز ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾران ﺑود ﮐﮫ
ﺣﻘﺎﯾق ھﻣﮫ ی ﺷﯾوه ھﺎی ﻓﮑری اﯾران را ﺑﺎزﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎ ﮐﺎرداﻧﯽ در ھم آﻣﯾﺧت و ﻧظﺎم ﻧوﯾﯽ ﭘرداﺧت.ﺧدا
را ﻣﺟﻣوع ھﺳﺗﯽ ھﺎی ﺣﺳﯽ و اﻧﮕﺎری ﺷﻣرد و از اﯾن رو ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی وﺣدت وﺟود ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷد32.ﺑر
ﺧﻼف ﺑرﺧﯽ ﺻوﻓﯾﺎن ﭘﯾش از ﺧود ﺟﮭﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ را و ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ را واﺟد ﻓردﯾﺗﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز داﻧﺳت.در
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
ﺷﻧﺎﺳﯽ او از روان ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺑوﻋﻠﯽ ﻣﻧظم ﺗر ﺑود و ﺑﯾش از آن ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮔراﯾش داﺷت.در ﻋرﺻﮫ ی ﻓﻠﺳﻔﮫ
ی اﺧﻼق ﺑﮫ راه ارﺳطو رﻓت و ﻣﻔﮭوم ﻣﯾﺎﻧﮫ ﮔزﯾﻧﯽ او را ﺑﺎ دﻗت ﺗﺎم ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرد.از اﯾن ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎ دﮔرﮔون
ﮐردن آﯾﯾن ﻧو اﻓﻼطوﻧﯽ دﯾرﯾن ﻧظﺎم ﻓﮑری ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﺗرﺗﯾب داد ﮐﮫ از ﯾﮏ طرف ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﻓﻼطون
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
ﻋﯾﻧﯽ را ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧﻧد.ﺳﮭروردی در ﺳراﺳر ﻧظﺎم ﻓﮑری ﺧود ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮔراﯾﯾد و ﻧﯾز ﮐوﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی
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.
اﯾن ﻓرزاﻧﮫ ی ﺗﯾزاﻧدﯾش در ﺳراﺳر ﻧظﺎم ﻓﮑری ﺧود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯽ ﺑﯾن ﻋﻘل و ﻋﺎطﻔﮫ ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت و
از اﯾن رو ﺑﯾش از ﺳﺎﯾرﻣﺗﻔﮑران از ﻋﮭده ی ﺗﺳﺧﯾر اذھﺎن ﺑرآﻣد و ﺑر اﺛر آن از رﺷﮓ ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻر
ﺧود ﺑﮫ ﮔزﻧد اﻓﺗﺎد.اﯾﻧﺎن ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ی ﮐوﺗﺎه اﻧدﯾﺷﯽ او را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ آزردﻧد و ﺣﺗﯽ ﭘس از ﺷﮭﺎدت او ھم
آرام ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد و اﯾن ﺷﮭﯾد ﻋﺎﻟم ﻋﻠم را در زﻣره ی ﺷﮭﯾدان ﻧﯾﺎوردﻧد و ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾر »ﺷﯾﺦ ﻣﻘﺗول« ﺧواﻧدﻧد.ﺑﺎ اﯾن
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
ﻣﺎﻧوی ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد.ﭘﯾروان اﯾن ﻣﺳﻠﮏ ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻋزﯾزﺑن ﻣﺣﻣد ﻧﺳﻘﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﻧور و ظﻠﻣت را ﻻزم و
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
33

ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد.

ﻧﺣﻠﮫ ی اﺻﺣﺎب ﻓﮑر:ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺑن اﺑراھﯾم ﺟﯾﻼﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﺑزرگ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻧﺣﻠﮫ ھﺎی
ﺗﺻوف ﺑود.ﺗوﻟد او ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺧود در ﺷﻌری ﺑﯾﺎن ﮐرد ﺑﮫ ﺳﺎل  767ھﺟری واﻗﻊ ﺷد و ﻣرگ او در 811
روی داد.ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑرﺧﻼف ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﺑن اﻟﻌرﺑﯽ ﮐﮫ در او ﺗﺎﺛﯾری ژرف ﻧﮭﺎد ﻣوﻟﻔﯽ ﭘرﺳﺧن ﻧﺑود.اﻣﺎ از
ﺗﺧﯾل ﺷﺎﻋر و ھم از ﻧﺑوغ ﻓﯾﻠﺳوف ﺑﮭره داﺷت.ﺷﻌر را وﺳﯾﻠﮫ ی اﺑﻼغ ﻋرﻓﺎن و ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اوﻻی ﺧود
ﮔرداﻧﯾد و ب ﮐﺗﺎب ﻓﺗوﺣﺎت اﻟﻣﮑﯾﮫ اﺑن اﻟﻌرﺑﯽ و ﻧﯾز ﺑر »ﺑﺳم ﷲ« ﺷرح ﻧوﺷت و ﮐﺗﺎب ﻣﺷﮭور اﻧﺳﺎن
اﻟﮑﺎﻣل ﻓﯽ ﻣﻌرﻓﺔ اﻻواﺧر و اﻻواﺋل را ﺗﺎﻟﯾف ﮐرد.
ﺑﻧﺎ ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺑن اﺑراھﯾم ﺟﯾﻼﻧﯽ ذات ﺑﺣت ﯾﺎ ﺑﺳﯾط _ﺧواه ﻣوﺟود ﻋﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺧواه ﻣوﺟود
ذھﻧﯽ_اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺑﺳﯾﺎر دارد.ﺑر روی ھم ﻣوﺟود ﺑر دو ﮔوﻧﮫ اﺳت:
(1ﻣوﺟود ﻣطﻠق ﯾﺎ وﺟود ﻣﺣض ﯾﺎ ﺑود ﻧﺎب ﯾﺎ ﺣق ﯾﺎ ﺧدا.
(2ﻣوﺟود ﻣﻠﺣق ﺑﮫ ﻋدم ﯾﺎ ﺧﻠق ﯾﺎ طﺑﯾﻌت.
ذات ﺧدا ﻋﻘل ﺑﺣت اﺳت و در ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺳﺗﻠزم ﻧﺳﺑت اﺳت و ذات
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
ﺧدا ﯾﺎ ﻋﻘل ﺑﺣت وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻻوﺟود اﺳت و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﺳت 34.دو ﻋرض دارد :ﺣﯾﺎت ازﻟﯽ
)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
ﺟﮭﺎﻧﯽ(.دو ﺣﮑم دارد:وﺟوب و اﻣﮑﺎن.دو اﻋﺗﺑﺎر دارد:ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺗﺑﺎر ﺑرای ﺧود ﻧﺎﻣوﺟود و ﺑرای آﻧﭼﮫ
ﺧود ﻧﯾﺳت ﻣوﺟود اﺳت؛ و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری دﯾﮕر ﺑرای ﺧود ﻣوﺟود و ﺑرای آﻧﭼﮫ ﺧود ﻧﯾﺳت ﻧﺎﻣوﺟود اﺳت.
در ﻧظر ﺟﯾﻼﻧﯽ اﺳم ﻣﺳﻣﯽ را در ﻓﮭم اﺳﺗوار ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﺧﯾﺎل ﻣﺻور و ﺑﮫ وھم ﻣﯽ آورد و در
ﺣﺎﻓظﮫ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد.اﺳم ﺑرون ﯾﺎ ﻗﺷر ﻣﺳﻣﯽ اﺳت و ﻣﺳﻣﯽ درون ﯾﺎ ﻟب اﺳم اﺳت.ﺑرﺧﯽ از اﺳﻣﺎء وﺟود
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ وﺟود اﺳﻣﯽ دارﻧد.از اﯾن ﻗﺑﯾل اﺳت »ﻋﻧﻘﺎ« ﮐﮫ اﺳﻣﯽ اﺳت ﺑدون ﻣﺳﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ.ﺑر
ﺧﻼف ﻋﻧﻘﺎ ﮐﮫ ﻣﻌدوم و ﻏﺎﯾب ﻣطﻠق اﺳت ﺧدا ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻣس ﯾﺎ روﯾت ﻧﻣﯽ آﯾد ﻣوﺟود و ﺣﺎﺿر ﻣطﻠق
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اﺳت.ﻋﻧﻘﺎ ﻓﻘط وﺟود ذھﻧﯽ دارد وﻟﯽ ﻣﺳﻣﺎی ﮐﻠﻣﮫ »ﷲ« وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت.ﺑﺎ اﯾن وﺻف ﺧدا ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد
ﻋﻧﻘﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.اﺳم ﻣرآﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ی رﻣوز وﺟود ﻣطﻠق
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 ﺟﯾﻼﻧﯽ 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:
(1اﺣدﯾت.
(2ھوﯾت.
(3اﻧﯾت.
وﺟود ﻣطﻠق در اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﮫ ھﻧوز از ﺗﺟﻠﯽ و ﺻﻔﺎت و ﻧﺳﺑت ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت »اﺣد« ﻧﺎم ﻣﯽ
ﮔﯾرد».اﺣدﯾت« ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻣطﻠق ﺑﮫ ﺳوی ﺗﻘﯾد ﺑر ﻣﯽ دارد.وﺟود ﻣطﻠق در
دوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﮫ »ھوﯾت« ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻟﯽ ھﻧوز از ﺗﺟﻠﯽ ﻓﺎرغ اﺳت.در ﺳوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ھوﯾت در ﺧﺎرج ﻣﺗﺟﻠﯽ
ﻣﯽ ﺷود و »اﻧﯾت« ﻣﯽ ﮔردد ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ھﮕل ﺑر اﺛر »ﺧود ﮔﺳﻠﯾدن« ) (self_diremptionآن
طﺑﯾﻌت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد.در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﮐﻠﻣﮫ ی »ﷲ« اﺳت ظﻠﻣت وﺟود ﻣطﻠق از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﻣﯽ
ﺧﯾزد و ﺑﺎ ظﮭور طﺑﯾﻌت وﺟود ﻣطﻠق ﺑر آﮔﺎھﯽ دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﻟوھﯾت ﻣﯽ ﮔردد.ﮐﻠﻣﮫ ی ﷲ ﻣظﮭر
ھﻣﮫ ی ﮐﻣﺎﻻت ﮔوﻧﺎﮔون ذات اﻟوھﯾت اﺳت.ھوﯾت ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ی دوم رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ھﻣواره ﺑﮫ طور
ﺑﺎﻟﻘوه در ﮐﻠﻣﮫ ی »ﷲ« ﻣوﺟود ﺑوده اﺳت و ھﻣﯾن اﺳم ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺳوم ﺑﮫ ﺻورت
ﻋﯾﻧﯽ در ﻣﯽ آﯾد و ﻣرآت ذات ﺧدا ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺗﺑﻠور ﺧوﯾش ﺗﯾرﮔﯽ و اﻓﺳردﮔﯽ ﻣطﻠق را ﯾﮏ ﺳره
ﻣﯽ زداﯾد.
اﻧﺳﺎن اﮔر ﻗﺻد اﺣﺗراز ﮐﻣﺎل دارد ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﻣراﺧل ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺳﻠوک ﮐﻧد.اﻣﺎ ﺗرﺗﯾب ﻣراﺣل ﺳﻠوک اﻧﺳﺎن
ﺑر ﺧﻼف ﺗرﺗﯾب ﻣراﺣل ﺳﯾر ﺧداﺳت.زﯾرا اﻧﺳﺎن در ﮐﺎر ﻓراﭘوﯾﯽ ﯾﺎ ﻋروج اﺳت ﺣﺎل آن ﮐﮫ وﺟود ﻣطﻠق
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
ﺻﻔﺎت و در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺳوم ﺑﮫ ﺣوزه ی ذات اﻟوھﯾت ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﮭد و در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت
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ﮐﺎﻣل در ﻣﯽ آﯾد_ﭼﺷﻣﺎﻧش ﭼﺷم ﺧدا ﮐﻼﻣش ﮐﻼم ﺧدا و ﺣﯾﺎﺗش ﺣﯾﺎت ﺧدا ﻣﯽ ﮔردد و در زﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ طﺑﯾﻌت ﺷرﮐت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و »ﺑﮫ درون زﻧدﮔﯽ اﺷﯾﺎء«* ﮐﺷﺎﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﻧظری ﮐﮫ ﺟﯾﻼﻧﯽ در ﻣورد ﺻﻔت ﯾﺎ ﻋرض آورده اﺳت ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت دارد.زﯾرا اﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ او را
از اﻧﮕﺎرﮔراﯾﺎن ھﻧد ﻣﻣﺗﺎز ﮔرداﻧﯾده اﺳت.ﺑﻧﺎ ﺑر رای او ﻋرض ﯾﺎ ﺻﻔت وﺳﯾﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﺷﯾﺎء را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد 35.ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻋرض از ﻣﻌروض ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﺣﺎﻣل آن ﻓﻘط در ﺣوزه ی ﻣظﺎھر ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.در
اﯾن ﺣوزه اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋرض و ﻣﻌروض ﻏﯾرﯾﺗﯽ ھﺳت.ﻣظﺎھر از ﺗرﮐﯾب و ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺻون ﻧﯾﺳﺗﻧد و از
اﯾن رو دﺳﺗﺧوش ﻏﯾرﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد.اﻣﺎ در ﺣوزه ی ﺑطون ﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑﯾﮑﯽ روی ﻧﻣﯽ دھد.زﯾرا در اﯾن ﺣوزه
از ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺗﻼﺷﯽ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت.در اﯾن ﻣورد ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﺷدت از آﯾﯾن ھﻧدی ﻣﺎﯾﺎ دور ﺷد و دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی
را وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮔرﻓت و ﮔﻔت ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی ﻗﺷر ﺧﺎرﺟﯽ وﺟود ﻣطﻠق اﺳت و ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻗﺷر اﺳت ﺣﻘﯾﻘت
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 ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظری ﭼون ﻧظر ﺑﺎرﮐﻠﯽ و ﻓﯾﺧﺗﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾده
ﺷد و ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ ای ﭼون ﻧظرﯾﮫ ی ھﮕل درﺑﺎره ی اﺗﺣﺎد ﻓﮑر و وﺟود رﺳﯾد.در ﻓﺻل ﺳﯽ و ھﻔﺗم از ﺟﻠد
دوم ﮐﺗﺎب اﻧﺳﺎن اﻟﮑﺎﻣل ﺻرﯾﺣﺎ اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﮕﺎری اﺳت و ﻣﺎده ی طﺑﯾﻌت ﭼﯾزی
ﺟز اﻧﮕﺎر ﯾﺎ ادراک ﯾﺎ ﻓﮑر ﻧﯾﺳت:ﺗو ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﺧود را
ﻣورد ﺗدﻗﯾق ﻗرار دھﯽ؟اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﺗو ﻣﻧﺑﻌث از ﮐﺟﺎﺳت؟از ﺧﯾﺎل اﺳت و ﺑس! 36طﺑﯾﻌت ﭼﯾزی ﺟز ﺧﯾﺎل
ﻣﺗﺑﻠور ﻧﯾﺳت.
رای ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﮐﺗﺎب ﺧردﻧﺎب ﮐﺎﻧت ﻣواﻓﻘت ﺗﺎم دارد.وﻟﯽ ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑر ﺧﻼف ﮐﺎﻧت ﺷﯽء ﻓﯽ
ﻧﻔﺳﮫ) (ding an sichرا ﻧﭘذﯾرﻓت.از دﯾدﮔﺎه او ﺣﺗﯽ ذات ھﻣﮫ ی ﺟﻠوه ھﺎی ھﺳﺗﯽ ھم اﻧﮕﺎری اﺳت و
وﺟود ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ی ﮐﺎﻧت ﭼﯾزی ﺟز اﻋراض ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﻧﯾﺳت.ھﯾﭻ ﭼﯾز در ورای اﻋراض وﺟود
ﻧدارد.اﺷﯾﺎء ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن اﻋراض اﻧد و ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ھﻣﺎﻧﺎ وﺟود ﻣطﻠق اﺳت و ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی اﺻﻠﯽ اﺧﺗﻼف
اﻧﮕﯾز ﮐﮫ از ذات وﺟود ﻣطﻠق ﻧﺷﺋﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﭘدﯾد آﻣده اﺳت.طﺑﯾﻌت اﻧﮕﺎر ﺧدا اﺳت و ﺑرای ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ او
ﺿرور اﺳت.
ھﭼﻧﺎن ﮐﮫ ھﮕل از اﺗﺣﺎد ﻓﮑر و وﺟود دم زد ﺟﯾﻼﻧﯽ از اﺗﺣﺎد ﻋرض و ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎد ﮐرد و ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی را
»ﻋﺎﻟم اﻋراض« ﺧواﻧد.از اﯾن ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﮫ از ﺟﮭﺗﯽ ﻣﺎﯾﮫ ی ﮔﻣراھﯽ ﺧواﻧﻧده اﺳت ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ
ﻋرض از ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎ ذات ﺗﻔﮑﯾﮑﯽ ظﺎھری اﺳت.اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻓﮭم دﻧﯾﺎی ﭘﯾراﻣون را ﺑر ﻣﺎ آﺳﺎن ﻣﯽ
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ﺳﺎزد و ﺑرای ﻣﺎ ﺳودﻣﻧد اﺳت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣطﻠق ﻧﯾﺳت.از اﯾن رو ﻧظر ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﺎ وﺟود ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧﮕﺎرﮔراﯾﯽ ﺗﺟرﺑﯽ ) (empirical idealismﻣﻌﺎﺻر دارد ﻋﯾن آن ﻧﯾﺳت.ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ
را اﻧﮑﺎر ﻧﮑرد.ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ را ﭘذﯾرﻓت اﻣﺎ ﺑر وﺣدت آن ﺗﺎﮐﯾد ورزﯾد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ
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
ﺷﻧﺎﺧت ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺎن آن دو ﻓرق ﻣﯽ ﮔذارﯾم.ﺑﮫ ﻗول ﺟﯾﻼﻧﯽ اﮔر ﻋرض و ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮑﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد
ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮑﯽ از آن دو دﯾﮕری را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد؟
ﻣﻠﺧص ﮐﻼم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺟﯾﻼﻧﯽ 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
را در ﻧﯾﺎﺑﯾم ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻋﺎﻟم اﻋراض ﺣﺟﺎب ﻓﮭم ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.وﻟﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﭘﯽ ﺑرﯾم
ﺣﺟﺎب ﻓﮭم ﻣﺎ ﺧواھد درﯾد.آﻧﮕﺎه ذرات را در ھر ﭼﯾزی ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت و ﺧواھﯾم ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﺻﻔﺎت از ﻓﮑر
ﻣﺎ زاده اﻧد.ﭘس طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺻورت راﺳﺗﯾن ﺧود روی ﺧواھد ﻧﻣود ﻏﯾرﯾت ﯾﮑﺳره از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﺧواھد
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
ﻧﺧواھد ﺑﺳت و دﯾن را ﮐﮫ دم از ﻗدرت ﻓوق طﺑﯾﻌت ﻣﯽ زﻧد ﺑﺎ او ﮐﺎری ﻧﺧواھد ﺑود.اﯾن اﺳت رھﺎﯾش
روﺣﺎﻧﯽ.
ﺟﯾﻼﻧﯽ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ را ﮐﮫ در طﺑﯾﻌت ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺣﮑم ﺗﺑﻠور اﻟوھﯾت اﻧد ﭼﻧﯾن طﺑﻘﮫ
ﺑﻧدی ﮐرد:
(1اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ذاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﷲ  ,اﺣد  ,ﻓرد  ,ﻧور  ,ﺣق  ,ﻗدوس  ,وﺣﯽ .
(2اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺟﻼﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺑﯾر  ,ﻣﺗﻌﺎل و ﻗﺎدر.
(3اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﮐﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻟق  ,ﻏﻧﯽ  ,اول و آﺧر .
(4اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻟم ﯾوﻟد  ,رﺣﯾم  ,و ﻣﺑدء .
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ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﻗدرﺗﯽ ﺧﺎص دارﻧد و ﺑﮫ ﻓراﺧور آن در اﻧﺳﺎن وطﺑﯾﻌت
ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.اﻣﺎ ﺟﯾﻼﻧﯽ ﻣطﺎﺑق ﺷﺧﺻﯾت ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ی ﺧود درﺑﺎره ی ﭼﮕوﻧﮕﯽ وﻗوع ﺗﺟﻠﯾﺎت و ﻧﯾل اﻧﺳﺎن
ﺑﮫ آن ھﺎ ﺳﮑوت ﭘﯾش ﮔرﻓت.و ﺑﺎ اﯾن ﺳﮑوت رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوارد ﺑﺎﯾد ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﻣرﺷد و ارﺷﺎد
روﺣﺎﻧﯽ ﺗوﺳل ﺟﺳت.
ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﻧظر ﺟﯾﻼﻧﯽ را درﺑﺎره ی اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺎص ﺧدا ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮔذارﯾم ﺑﮫ ذﮐر ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺟﯾﻼﻧﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺷﻼﯾرﻣﺎﺧر ﻣوﺟود اﺳت ﻣﯽ ﭘردازﯾم.ﺧدای ﺟﯾﻼﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﺳﻣﺎء و
ﺻﻔﺎت ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت ﺳﺧت ﺑﮫ ﺧدای ﺷﻼﯾرﻣﺎﺧر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.اﯾن ﺣﮑﯾم اﻟﮭﯽ آﻟﻣﺎﻧﯽ ھﻣﮫ ی ﺻﻔﺎت ﺧدا را ﺑﮫ
ﺻﻔت ﻗدرت ﺗﺣوﯾل ﮐرد.ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺣذف ﺻﻔﺎت ﺧدا را از ﻣﺻﻠﺣت دور دﯾد ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻼﯾرﻣﺎﺧر
ﺑر آن ﺷد ﮐﮫ ﺧدا را در ذات ﺧود وﺣدﺗﯽ ﭘﺎﯾدار اﺳت و »ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت داده اﻧد ﺻرﻓﺎ ﺗﺻوراﺗﯽ
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
ﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﺎ ﻋرﺿﮫ ﺷده اﻧد«37.ﺧد در وﺟود ﻣطﻠق ﺧود از ﻣﺣدودﯾت اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺑرﮐﻧﺎر اﺳت و ﻓﻘط
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.
ﺟﯾﻼﻧﯽ درﺑﺎره ی اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺎص ﺧدا ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳم ﺧدا »ﷲ« اﺳت.اﯾن اﺳم از
اﺳﻣﺎء ذاﺗﯽ اﺳت و ﺑر ھﻣﮫ ی ﺣﻘﺎﯾق وﺟود و ﻧﯾز ﻧظﺎم آن ﺣﻘﺎﯾق دﻻﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد.ﺧدا از ﻟﺣﺎظ آﻧﮑﮫ واﺟب
اﻟوﺟود اﺳت ﷲ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.اﻟوھﯾت ﺑرﺗرﯾن ﺗﺟﻠﯽ وﺟود ﻣطﻠق اﺳت و از اﯾن ﺟﮭت ﺑﺎ آن ﻓرق دارد ﮐﮫ
وﺟود ﻣطﻠق ﺧود ﻣرﺋﯽ اﺳت وﻟﯽ ﮐﺎن آن ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت ﺣﺎل آﻧﮑﮫ آﺛﺎر ﷲ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣرﺋﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺧود
او ﻧﺎﻣرﺋﯽ.ﷲ ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت اﻣﺎ طﺑﯾﻌت ﮐﮫ اﺛری از اوﺳت ﻗﺎﺑل روﯾت اﺳت.طﺑﯾﻌت ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻟوھﯾت ﻣﺗﺑﻠور
اﺳت اﻟوھﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﯾﺳت.اﻟوھﯾت در ﺣﮑم آب و طﺑﯾﻌت در ﺣﮑم آب ﻣﺗﺑﻠور ﯾﺎ ﯾﺦ اﺳت و ﯾﺦ آب
ﻧﯾﺳت.ﻣطﺎﺑق ﻧظر ﺟﯾﻼﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ﮔراﯾﯽ طﺑﯾﻌﯽ ) (natural realismﯾﺎ اﻧﮕﺎر ﮔراﯾﯽ ﻣطﻠق
) (absolute idealismﻧزدﯾﮏ 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
آن ھﺎ در ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎ ﮔﻧﺟﯾده اﻧد.ﻣﺛﻼ ﻧﯾﮑوﮐﺎری در ﻧﻔس ﺧود ﻧﺎﺷﻧﺎﺧت اﺳت وﻟﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﮐﮫ دادن ﮐﻣﮏ
ﺑﮫ ﺑﯾﻧواﯾﺎن اﺳت دﯾده و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.ﻋﻠت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ﻋﯾن ذات اﻧد و ﺻﻔت درﺻورﺗﯽ ﺑﮫ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت اﺳت ﮐﮫ از ذات ﺟداﯾﯽ ﭘذﯾرد.
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ﺧدا ﮔذﺷﺗﮫ از »ﷲ« ﻧﺎم ھﺎی ذاﺗﯽ دﯾﮕر ھم دارد.از آن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد »اﺣد« و »واﺣد«.ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وﺟود
ﻣطﻠق ﯾﺎ ﻋﻘل ﺑﺣت از ظﻠﻣت ﻋﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ودان ﺗﺎ از ﻣﺎﯾﺎی آﻏﺎزﯾن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻧور ﺗﺟﻠﯽ ﺑر
ﻣﯽ دارد اﺣدﯾت ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﭘذﯾرد.اﺣدﯾت ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﻼزم ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾﺳت ھﻣﮫ ی ﺗﺟﻠﯾﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ را در ذات ﺧود ﺟﻣﻊ دارد.وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑر دﯾواری ﻣﯽ اﻓﮑﻧﯾد ﮐل دﯾوار را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد وﻟﯽ
ﯾﮑﺎﯾﮏ اﺟزاء و ﻣواد آن را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد.دﯾوار اﻣری اﺳت ﯾﮕﺎﻧﮫ و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺷﺎﻣل اﺟزاء ﮐﺛﯾر.ﺑر
ھﻣﯾن ﺷﯾوه وﺟود ﻣطﻠق اﻣری ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آن ھﻣﺎﻧﺎ روح ﮐﺛرت اﺳت.
واﺣدﯾت ﻣرﺣﻠﮫ ی دﯾﮕری از وﺟود ﻣطﻠق اﺳت و ﺑﺎ ﺗﺟﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ھﻣراه اﺳت.در ﺑراﺑر اﺣدﯾت ﮐﮫ از
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
اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟوھﯾت از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﻣﺎﯾز و ﻣﺗﻧﺎض اﻧد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺻﻔت »ﻏﻔور« ﻧﻘﺳض ﺻﻔت
38

»ﻣﻧﻘم«اﺳت.

ﻣرﺣﻠﮫ ی واﺣدﯾت ﻣﻌﺎدل »ﺳﻔر وﺟود« ھﮕل اﺳت و »رﺣﻣﺎﻧﯾت« ﻧﯾز ﺧواﻧده ﻣﯽ

ﺷود.رﺣﻣﺎﻧﯾت آﻏﺎزﯾن ﺳﺑب ﺷد ﮐﮫ وﺟود ﻣطﻠق ﺑر اﺛر ﺧودﮔﺳﻠﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻧد و زاﯾﻧده ی ﺟﮭﺎن ﮔردد.وﺟود
ﻣطﻠق ﯾﺎ ﺧدا در ﺣﮑم آب اﺳت و ﺟﮭﺎن ﯾﺎ طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی آب ﻣﻧﺟﻣد اﺳت».ﷲ« ﻧﺎم ﺣﻘﯾﻘﯽ طﺑﯾﻌت
اﺳت ﭼﻧﺎن ﮐﮫ »آب ﻣﻧﺟﻣد« ﯾﺎ »ﯾﺦ« ﻧﺎم ﻋﺎرﯾﺗﯽ آب اﺳت.ﺟﯾﻼﻧﯽ در ﻣوردی دﯾﮕر ھم آب را اﺻل
ﺷﻧﺎﺧت و ﻋﻘل و ﻓﮭم و ﻓﮑر و ﺗﺻور ﺧواﻧد.وﻟﯽ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﻠول ﺧدا در طﺑﯾﻌت
ﯾﺎ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی اﻋﺗﻘﺎد دارد.او ﺧود ﻣﻌﺗرض ﺷد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣﻠول ﻣﺗﺿﻣن ﺳﻠﯽ اﻋﺗﻘﺎد از ھﻣﺳﺎﻧﯽ وﺟود
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
طﺑﯾﻌت ﺣﺿور دارد.ﻓرق ﺧدا و اﻧﺳﺎن در اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺧدا ﺑﮫ ﺧود ﺗﺣﻘق ﻣﺎدی ﻣﯽ دھد وﻟﯽ
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 اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﺳود ﺟﺳت.
ﺻﻔت رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺑﺎ ﺻﻔت »اراده« ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﻧزدﯾﮏ دارد.اراده ﺑرای ھﻣﮫ ی وﺟود ﺿرور اﺳت.ﺣﺗﯽ آﺑ ﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﯾﺎھﯽ ﻣﯽ رﺳد از اراده ﻧﯾرو ﻣﯽ ﮔﯾرد.ﺟﯾﻼﻧﯽ ﻋﻠت ھﻣﮫ ی ﻧﻣودھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن طﺑﯾﻌﯽ
»ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌت« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد اراده ﺧواﻧد.اﻣﺎ ﺑر ﺧﻼف آﻧﺎن ﻋﻠت را ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ ﻧداﻧﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻋﻼم ﮐرد
ﮐﮫ ﭼﯾزی در ورای آن ﻋﻠت وﺟود ﻧدارد و آن ﻋﻠت ھﻣﺎﻧﺎ وﺟود ﻣطﻠق اﺳت.
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ﺣﺎل ﮐﮫ از ﻣوﺿوع اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧدا ﻓﺎرغ آﻣده اﯾم ﺑﮫ ﺑﺣث وﺟود ﻣﺳﺑوق ﺑر ﺧﻠﻘت ﻣﯽ ﭘردازﯾم.ﭼﻧﺎن
ﮐﮫ ﺟﯾﻼﻧﯽ ﻧﻘل ﮐرده اﺳت از ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳﻼم ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭘﯾش از آﻓرﯾﻧش ﮐﺟﺎ ﺑوده اﺳت.ﭘﯾﻐﻣﺑر ﭘﺎﺳﺦ
داد ﮐﮫ ﺧدا ﭘﯾش از آﻓرﯾﻧش در »ﻋﻣﯽ« ﺑوده اﺳت.ﺑﺎﯾد دﯾد ﮐﮫ ﻣﻘﺻود از »ﻋﻣﯽ« ﭼﯾﺳت.ﻋﻣﯽ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﻏﺎزﯾن وﺟود اﺳت و اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺎری آن در روان ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣروزﯾن ﺑﯾﺎﺑﯾم ﺑﺎﯾد ﮐﻠﻣﮫ ی
»ﻧﺎآﮔﺎھﯽ« ) (unconsciousnessرا ﺑرﮔزﯾﻧﯾم ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﺎ طرح اﯾن ﻣﻔﮭوم ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن
ﮐﻧوﻧﯽ روان ﺷﻧﺎﺳﯽ آﻟﻣﺎن را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد.ﻋﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺣﻘﺎﯾق ﯾﺎ ﺑود ﻧﺎب اﺻﯾل
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
ﺗﻘدم ﺧدا و ﺗﺎﺧر ﺧﻠق ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﯽ و ﭘﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻧظر ﻧدارﯾم.زﯾرا ﺑﯾن ﺧدا و ﺧﻠق
او ھﯾﭻ ﺟداﯾﯽ ﯾﺎ ﻣده زﻣﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد.زﻣﺎن و اﺳﺗﻣرار زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﺧﻠوق اﻧد و ﭘﺎره ای از
ﺧﻠق ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾن ﺧدا و ﺧﻠق ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧدازد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اﯾن ﻣﻘﺎم ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﭼون »ﭘﯾش« و »ﭘس« و
»ﮐﺟﺎ« و »از ﮐﺟﺎ« اﻓﺎده زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﺑود ﻧﺎب در ﻓﮭم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد و ھﯾﭻ ﯾﮏ از
ﻣﻘوﻻت 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 اﺻطﻼح
ﺟﯾﻼﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗﺟﻠﯽ اﺳﻣﺎء اﺳت».ﭼون اﺳم ﷲ ﺑر ﻓردی ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷود آن ﻓرد در ﭘرﺗو ﺟﻼل ﺧﯾره ﮐﻧﻧده
آن اﺳم ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔردد« و »و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺧدا را ﻓراﺧواﻧﯽ آن اﻧﺳﺎن ﺗرا ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھد ﮔﻔت «.ﺑﮫ زﺑﺎن
ﺷوﭘﻧﮭﺎور اراده ی ﻓرد ﺑر اﺛر اﯾن ﺗﺟﻠﯽ اﻧﮭدام ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.وﻟﯽ اﻧﮭدام اراده ﺑﮫ ﻣرگ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﺷد و از
آن ﭘس ﻧﯾز ﻓرد ھﻣﭼﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻗول ﮐﺎﭘﯾﻼ ) (kapilaﺑر اﺛر اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﭘراﮐری ﺗﯽ )(prakriti
ﻣﺎﻧﻧد دوک ﻧﺦ رﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﭼرﺧﯾدن ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد و در اﯾن ﺣﺎﻟت اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﮫ ﺷور ھﻣﮫ ﺧداﮔراﯾﯽ
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ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺳراﯾد:

»او ﻣن ﺑود و ﻣن او ﺑودم

و ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺟداﯾﯽ اﻓﮑﻧد«.

**

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
ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺑرﻧد در ﭼﻧد ﮔروه ﻣﺟزا ﮔرد ﻣﯽ آﯾﻧد.ﮔروھﯽ از ﻣردم از ﺗﺟﻠﯽ ﺻﻔت اﻟﮭﯽ »ﺣﯾﺎت« ﺑﮭره ﻣﯽ
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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.
ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺳوم ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗﺟﻠﯽ ذات اﺳت.اﻧﺳﺎن ﭘس از آن ﮐﮫ از ھﻣﮫ ی ذات اﻟﮭﯽ ﻧﺻﯾب ﺑرد از ﺧطﮫ ی
اﺳم و ﺻﻔت ﻓراﺗر ﻣﯽ رود و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ذات ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﻣطﻠق ﻣﯽ ﮔذارد.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم وﺟود ﻣطﻠق ﺑﺎ ﺗرک ﻣطﻠﻘﯾت ﺧود از ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯽ ﮔذرد و در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﻣطﻠﻘﯾت او ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ ﺗﻘﯾد ﯾﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯽ ﮔراﯾد.ھر ﯾﮏ از ﻣراﺣل ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ واﺑﺳﺗﮫ اﺳﻣﯽ ذاﺗﯽ اﺳت و ھر اﺳﻣﯽ ﻧﻔس
اﻧﺳﺎﻧﯽ را از ﺗﺟﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﺑدﯾن ﺷﯾوه اﺧﻼق روﺣﺎﻧﯽ ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﻓرﺟﺎم ﺧود ﻣﯽ
رﺳد.اﻧﺳﺎن ﮐﻣﺎل ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﺑﮫ وﺟود ﻣطﻠق ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و ﺑﮫ زﺑﺎن ھﮕل ﺑﺎ »ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻣطﻠق« دﻣﺳﺎز ﻣﯽ
ﺷود ﻧﻣوﻧﮫ ی ﮐﻣﺎل و ﻣوﺿوع ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮔردد  40ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و اﻟوھﯾت در ذات او
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و او را ﺧدا_اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد.
ﺟﯾﻼﻧﯽ روﺷن ﻧﮑرد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل از ﭼﮫ راھﯽ ﺑﮫ اوج ﺗﮑﺎﻣل روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد.اﻣﺎ ﺗذﮐر داد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
در ھر ﯾﮏ از ﻣراﺣل ﺳﻠوک ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺧﺎص ﮐﮫ ﯾﮑﺳره از ﻟوث ﺷﮏ و ﺗﺷوﯾش ﭘﺎک اﺳت ﻣﯽ ﭘردازد
و اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ وﺳﺎطت »ﻗﻠب« ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.ﺗﻌرﯾف »ﻗﻠب« ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت و ﺟﯾﻼﻧﯽ آن را
ﺑﮫ وﺟﮭﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﻣوز ﺗوﺻﯾف ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗﻠب ﭼﺷﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت و ذات وﺟود ﻣطﻠق
را ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.ﻗﻠب از آﻣﯾﺧﺗن ﻧﻔس و ﻋﻘل ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﺣﮑم ذات ﺧود ﻋﺎﻣل ﺷﻧﺎﺧت
ﺣﻘﺎﯾق ﻧﮭﺎﯾﯽ وﺟود ﻣﯽ ﮔردد.ﻗﻠب ﻣﻧﺷﺎء داﻧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ودان ﺗﺎ »ﻣﻌرف اﺷرف« ﺧواﻧده اﺳت.ﻗﻠب
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻓرد ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺑرای او ﺑﯾروﻧﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد.آﻧﭼﮫ از اﯾن راه ر ﻓرد ﻣﮑﺷوف ﻣﯽ
ﺷود ﺣﻘﯾﻘت ﺧود اوﺳت ﺑود ﻧﮭﺎﯾﯽ اوﺳت.اﯾن ﺧﺻﯾﺻﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب را از ﻋﻘل ﻣﻣﺗﺎز ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا ﻋﻘل
ﺑرﺧﻼف ﻗﻠب ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﮫ ﻓرد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ از ذات او ﻣﺗﻔﺎوت اﻧد.اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺟﯾﻼﻧﯽ و ﺻوﻓﯾﺎن ھم
ﻣﺷرب او اﯾن آزﻣﺎﯾش روﺣﺎﻧﯽ زودﮔذر اﺳت و ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎﺗﯾو آرﻧوﻟد ) (matthew arnoldآﻧﺎت ژرف
ﺑﯾﻧﯽ از ﻓرﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﯾرون اﻧد 41.در اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧﺎت اﻧﺳﺎن راز وﺟود ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺧوﯾﺷﺗن را ﺑﮫ
ﺻورت »ﺧدا_اﻧﺳﺎن« ﻣﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﮐﻧد.اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض آن ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣﻘق روﺣﺎﻧﯽ از ﻣﯾﺎن رود ﺑﯽ درﻧﮓ
»ﺧدا_اﻧﺳﺎن« ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود_اﻧﺳﺎن در ﺳوﯾﯽ و ﺧدا در ﺳوﯾﯽ.ﺑﯽ ﮔﻣﺎن اﮔر اﯾن آزﻣﺎﯾش روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾدار
ﻣﯽ ﺑود اﻧﮕﯾزه ی ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻧﯾروی اﺧﻼﻗﯽ ﺑزرﮔﯽ اﺳت از ﮐف ﻣﯽ رﻓت و ﺟﺎﻣﻌﮫ در ھم ﻣﯽ
ﺷﮑﺳت.

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

ﻧظرﯾﮫ ﺗﺛﻠﯾث ﺟﯾﻼﻧﯽ 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
ﺻورت اﻧﺳﺎن و ﺧدا در ﻣﯽ آﯾد و ﺑر اﺛر آن ﺗﻔرﻗﮫ رخ ﻣﯽ دھد.ﺣﺎل ﺑﮫ ﺳﺧن ﺧود ﻣﯽ اﻓزاﯾﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل در ﭘرﺗو ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺗﻔرﻗﮫ را از ﻣﯾﺎن ﺑردارد.از اﯾن رو اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
ﻧﮕﮭدار ﺟﮭﺎن اﺳت و ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺷرط ﺑﻘﺎء طﺑﯾﻌت اﺳت.وﺟود ﻣطﻠق پ از آن ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﯾت ﺧود را
رھﺎ ﮐرد ﺑﮫ وﺳﺎطت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻧﺳﺎن_ﺧدا ﺑﮫ ﺧود ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد.ﮔر ﻣﺣض اﻧﺳﺎن_ﺧدا ﻧﺑود طﺑﯾﻌت
ﺧﻠﻘت وﺟود ﻧﻣﯽ ﭘوﺷﯾد و ﻧﯾز ﻧوری ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﻣد.اﯾن ھﺎ زاده ی اﺻﻠﯽ
اﺧﺗﻼف اﻧﮕﯾزﻧد ﮐﮫ از ذات وﺟود ﻣطﻠق ﻧﺷﺋﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد.ﺟﯾﻼﻧﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﭼﻧﯾن ﺳرود:
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»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
از ﺳوی دﯾﮕر ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در او ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.اﯾن ﺻﻔﺎت ﭼﻧﯾن اﻧد:
(1ﺣﯾﺎت ﯾﺎ وﺟود ﻣﺳﺗﻘل.
(2ﻋﻠم ﮐﮫ ﺻورﺗﯽ از ﺣﯾﺎت اﺳت ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد آﯾﮫ ای ﻗرآﻧﯽ.

****

(3اراده ﯾﺎ اﺻل ﺗﺧﺻﯾص ی ﺗﺟﻠﯽ وﺟود.اراده ﺗﺟﻠﯽ ﻋﻠم ﺧداﺳﺗﺑر ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ذات او.اراده ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺗﻌرﯾف وﺟﮭﯽ از ﻋﻠم اﺳت ﻧ ُﮫ ﻣظﮭر دارد ھر ﻧﮫ ﻣظﮭر را ﻣﯽ ﺗوان ﻋﺷق ﻧﺎﻣﯾد وﻟﯽ ﺑﺎزﭘﺳﯾن ﻣظﮭر
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.ﺟﯾﻼﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﮫ از اراده ی ﺟزﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود
ﻣﻌﻠول ﺷﻣرد وﻟﯽ ﻓﻌل اراده ﮐﻠﯽ را ﻏﯾرﻣﻌﻠول ﮔرﻓت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣطﺎﺑق ﻧظرﯾﮫ ی آزادی ھﮕل اﻓﻌﺎل
اﻧﺳﺎن را ھم اﺧﺗﯾﺎری و ھم اﺟﺑﺎری داﻧﺳت.
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(4ﻗدرت ﮐﮫ در ﺧودﮔﺳﻠﯽ ذات ﻣطﻠق ﯾﺎ در ﮐﺎر آﻓرﯾﻧش ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺷود.در اﯾن ﻣورد ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻧظر
ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن اﺑن اﻟﻌرﺑﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ورزﯾد.اﺑن اﻟﻌرﺑﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﭘﯾش از آﻓرﯾﻧش در ﻋﻠم ﺧدا وﺟود
داﺷﺗﮫ اﺳت.ﺟﯾﻼﻧﯽ ﻣﻌﺗرض ﺷد ﮐﮫ اﮔر ﻧظر ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن را ﺑﺎور دارﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺟﮭﺎن را از
ھﯾﭻ ﻧﯾﺎﻓرﯾده اﺳت.ﺑﮫ ﻧظر ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ اﻣر ذھﻧﯽ وﺟود ﯾﺎﺑد ﺟزو ذات
ﺧدا ﺑوده اﺳت.
(5ﮐﻼم ﯾﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻋﻠم ﺧدا.ھر اﻣر ﻣﻣﮑن ﮐﻠﻣﮫ ی ﺧداﺳت و در اﯾن ﺻورت طﺑﯾﻌت ﺳراﺳر ﮐﻠﻣﮫ ی
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.
(6ﺳﻣﻊ ﯾﺎ ﻗدرت ﺷﻧﯾدن اﺻوات ﻧﺎﺷﻧﯾدﻧﯽ.
(7ﺑﺻر ﯾﺎ ﻗدرت دﯾدن ﻣﻧﺎظر ﻧﺎدﯾدﻧﯽ.
(8ﺟﻣﺎل.طﺑﯾﻌت اﻧﻌﮑﺎس ﺟﻣﺎل اﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺣﺗﯽ آﻧﭼﮫ زﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ رود در وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود
ﺟﻣﺎل اﺳت.زﺷﺗﯽ وﺟودی اﻋﺗﺑﺎری اﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد ﻣﻌﺻﯾت ﻧﯾز زﺷﺗﯽ ﻧﺳﺑﯽ اﺳت.
(9ﺟﻼل ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻣﺎل اﺳت در ﺣد ﺷدت.
(10ﮐﻣﺎل ﮐﮫ ذات ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ ﺧداﺳت و از اﯾن رو ﻧﺎﻣﺣدود و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﺳت.
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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 اﺳﺗﻘﻼل اﻧدﯾﺷﮫ
وﻗﻌﯽ ﻧﻣﯽ ﻧﮭﺎدﻧد.اﻣﺎ در ھﻣﯾن دوره ﺗﺻوف ﺑﮫ ﺑرﮐت ﭘﯾوﻧدی ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾن داﺷت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود اداﻣﮫ داد و
از ﯾﮏ ﺳو ﺑر اﺳﺎس ﻣﻔﺎھﯾم ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ ﻧظﺎم ﭘردازی ﮔراﯾﯾد و از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﻔﺎھﯾم ﻧوﯾﯽ ﭘدﯾد آورد.ﺳﺎﯾر
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
ﻓراھم ﻧﯾﺎﻣد.ﭘس ﻋﻠم ﻓﻘﮫ ﻧﯾز از ﮔﺳﺗرش ﺑﺎزﻣﺎﻧد.ﺑﮫ زودی ﻧﺣﻠﮫ ھﺎی ﻓﮑری دﯾرﯾﻧﮫ ﺑﯽ اﻧﺳﺟﺎم ﺷدﻧد و
ﻣﺗﻔﮑران ﺑﺳﯾﺎر وطن ﻣﺎﻟوف ﺧود را ﺗرک ﮐردﻧد و ﺑﮫ اﻣﯾد وﺿﻌﯽ ﻣﺳﺎﻋدﺗر ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ دﯾﮕر ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد.ﭼﻧﺎن
ﮐﮫ در ﺳده ی دھم ھﺟری ﺟﻣﻌﯽ از ارﺳطوﯾﯾﺎن اﯾران و از آن ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗور اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ و ھﯾرﺑد و ﻣﻧﯾر و
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.
در ﺳده ی ﯾﺎزدھم ھﺟری ﺻدراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﯾرازی ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺻدراﻟﻣﺗﺎﻟﮭﯾن ﯾﺎ ﻣﻼﺻدرا )ﻣﺗوﻓﯽ در
 1050ھﺟری(ﺑﺎ ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾروﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘرداﺧت و ﻧظﺎﻣﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗرﺗﯾب داد.در ﻧظﺎم ﺻدراﻟدﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ھﻣﺎﻧﺎ ھﻣﮫ ی اﺷﯾﺎء اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﺷﯾﺎء ﻧﯾﺳت_ﺑﺳﯾط اﻟﺣﻘﯾﻘت ﮐل اﻟﺷﯾﺎء و ﻟﯾس ﺑﺷﯽ ء
ﻣﻧﮭﺎ_ و ﻋﻠم راﺳﺗﯾن زاده ی اﺗﺣﺎد ذھن و ﻋﯾن اﺳت.ﮔوﺑﯾﻧو ) (gobineauﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺻدراﻟدﯾن ﺑﮫ
اﺣﯾﺎء ﻧظﺎم اﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ ھﻣت ﮔﻣﺎرد وﻟﯽ ﮔوﺑﯾﻧو از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻏﺎﻓل ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺻدراﻟدﯾن ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم اﺗﺣﺎد
ﻋﺎﻗل و ﻣﻌﻘول ﻓﮑر اﯾراﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ ﮔراﯾﯽ ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐرد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﺎﻧﯾد و از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺑﻧﺎی
ﻓﮑری آﯾﯾن ﺑﺎﺑﯽ ﮔردﯾد.
ﭘس از ﺻدراﻟدﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﺗرک آﯾﯾن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﺻﯾل اﻓﻼطون روی آورد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﺑزرگ اﯾن ﮔراﯾش ﺟدﯾد ﻣﻼھﺎدی ﺳﺑزواری )ﻣﺗوﻓﯽ در  1289ھﺟری( اﺳت.ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ی
اﯾراﻧﯾﺎن ﺳﺑزواری ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺗﻔﮑر ﻋﺻر اﺧﯾر اﯾران اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑررﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی او ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت
ﻧﺣوه ی ﺗﻔﮑر اﺧﯾر اﯾران ﻻزم اﺳت.ﻣﺣض اﯾن ﻣﻧظور ﮐﺗﺎب اﺳراراﻟﺣﮑم او را ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار ﻣﯾدھﯾم.
در ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺳﺑزواری ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻔﮭوم اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾران اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾوﻧد ﮔﺳﺳت ﻧﺎﭘذﯾر دارﻧد ﺑر
ﻣﯽ ﺧورﯾم:
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(1ﻣﻔﮭوم وﺣدت ﻣطﻠق ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎ ﺣق ﯾﺎ ذات وﺟود ﮐﮫ »ﻧور« ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
(2ﻣﻔﮭوم ﺗﮑﺎﻣل ﮐﮫ در آﯾﯾن زردﺷت در ﺿﻣن ﻣوﺿوع ﺳرﻧوﺷت ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣﺑﮭم آﻣد و در
آﺛﺎر ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن و ﺻوﻓﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل و ﻧظم ﺑﯾﺎن ﺷد.
(3ﻣﻔﮭوم واﺳطﮫ اﯾﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎ اﻣور ﻏﯾرﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣرﺗﺑط ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘﯾش از ﺗﺷرﯾﺢ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺳﺑزواری ذﮐر ﻧﮑﺗﮫ ای درﺑﺎره ی ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺷدن آﯾﯾن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﺿرورت
دارد.ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺗﻔﮑران اﯾراﻧﯽ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ از ﻧظرﯾﮫ ی ﻓﯾض ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن اﻧﺣراف ﺟﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی
اﻓﻼطون آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد اﻋراب اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﻧﯾز از آﯾﯾن ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ روی ﺑرﺗﺎﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ارﺳطو روی
آوردﻧد.اﯾن دو ﺗﺣول ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻧﺑوغ اﯾراﻧﯽ و ﻋرب ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.ﻟوﯾﯾس ) (lewesدر ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺧود
ﺗذﮐر ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻋراب ﭼون ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﻓﻼطون را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ﻣﺟذوب ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ارﺳطو ﺷدﻧد.اﻣﺎ ﻣن
رای ارﺳطو را ﺑر ﺧطﺎ ﻣﯽ داﻧم.ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﻓﻼطون ﺣﺗﯽ اﮔر از آﻏﺎز اﺳﻼم در دﺳﺗرس اﻋراب
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 اﺳﻼم رﺳﯾد ﻧظﺎم ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﺑود.وﻟﯽ اﯾن آﯾﯾن ﺑر
اﺛر ﻧﮑﺗﮫ ﺳﻧﺟﯽ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣطرود ﮔردﯾد و آن ﮔﺎه اﻋراب ﺑﮫ ارﺳطو و اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ اﻓﻼطون
ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
در اﯾران ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل از ﻧظﺎم ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظﺎم اﻓﻼطون ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻣﻼھﺎدی ﺳﺑزواری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد
زﯾرا اﯾن ﺣﮑﯾم ﺻرﯾﺣﺎ از ﻗﺑول ﻧظرﯾﮫ ی ﻓﯾض ﺳرﺑﺎز زد و ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﻓﻼطوﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎ ﺣق
ﮔراﯾﯾد.ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺳﺑزواری ﻣﺎﻧﻧد ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی اﺳﻼف او ﺳﺧت ﺑﺎ دﯾن آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت.در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻠوم
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
ﻣﻔﮭوم ﻋﻠت ﻓوق طﺑﯾﻌﯽ رواج ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺳﭘس ﻋﻠت ﻓوق طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠت دﯾﻧﯽ ﻣﺣض ﯾﻌﻧﯽ
»اراده ی ﻣﺗﺷﺧص« )ﺧدا( در ﻣﯽ آﯾد.ﺷﺎﯾد آﻣﯾﺧﺗﮕﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﯾران ﺑﺎ دﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎ ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺳﺑزواری ﻋﻘل دو ﺟﻧﺑﮫ دارد:
(1ﻋﻘل ﻧظری ﮐﮫ ﻣوﺿوع آن ﻓﻠﺳﻔﮫ و رﯾﺎﺿﯾﺎت اﺳت.
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(2ﻋﻘل ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع آن ﻓن ﺗدﺑﯾر ﻣﻧزل و ﻓن ﺳﯾﺎﺳت و ﺟز اﯾن ھﺎﺳت.
(3ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳت درﺑﺎره ی آﻏﺎز و اﻧﺟﺎم اﺷﯾﺎء و ﻧﻔس ﻧﯾز ﻗﺎﻧون ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ دﯾن اﺳت.ﺑرای آﻧﮑﮫ
اﺻل اﺷﯾﺎء را ﻓﮭم ﮐﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﻧﻣودھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﮭﺎن را ﻣورد ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ دﻗﯾق ﻗرار دھﯾم.ﭼﻧﯾن ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺳﮫ اﺻل اوﻟﯽ وﺟود دارﻧد:

1

(1وﺟود ﯾﺎ ﺑود ﯾﺎ ﻧور.
(2ﻣﺎھﯾت ﯾﺎ ﻧﻣود ﯾﺎ ظل.
(3ﻋدم ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﯾﺎ ظﻠﻣت.
وﺟود ﻣطﻠق و واﺟب اﺳت و ﻣﺎھﯾت ﻧﺳﺑﯽ و ﻣﻣﮑن اﺳت.وﺟود در ذات ﺧود ﺧﯾر ﻣطﻠق اﺳت و اﯾن ﻗﺿﯾﮫ
ﮐﮫ »وﺟود ﺧﯾر ﻣطﻠق اﺳت« ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت 2.وﺟود ﺑﺎﻟﻘوه ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت وﺟود ﺑﺎﻟﻔﻌل درآﯾد ھم
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 ﻻوﺟود ﻧﯾﺳت
زﯾرا ﻋﻣل ﻻوﺟود ﺑر ﻻوﺟود ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد 3.ﺳﺑزواری ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﻓﻌﻠﯾت ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ
اﯾﺳﺗﺎی اﻓﻼطون 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
ﮐﻧﻧد.ﺟﻣﺎدی ﺑﮫ ﺳوی ﻧﺑﺎﺗﯽ ﻧﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺣﯾواﻧﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺳﺎﻧﯽ.اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﻣﻘﺎم واﻻی
4

ﺧود 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
ﻣﺗﺣرک ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺣرک.اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﮐﮫ »ھﻣﮫ ی ﺣرﮐﺎت ﺑﺎﯾد ﺧود ﻣﺗﺣرک ﺑﺎﺷﻧد« ﻧوﻋﯽ ﺗﺳﻠﺳل ﭘﯾش
ﻣﯽ آورد.ﭘس ﺑﺎﯾد ﻣﺣرﮐﯽ ﻏﯾر ﻣﺗﺣرک ﮐﮫ ﻣﺑدا و ﻣوﺿوع ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻣﮫ ی ﺣرﮐﺎت اﺳت ﻣوﺟود
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
ﮐﺛرت ﻋﺎﻟم اﺟﺳﺎم ﻣﯽ ﺷود و اﮔر ﭼﻧد ﻋﺎﻟم ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد ﭼون ھر ﯾﮏ ﮐروی ھﺳﺗﻧد ﻓﻘط در ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻣﺎس ﺧواھﻧد ﺷد و از اﯾن رو ﻻزم ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﺑﯾن آن ﻋﺎﻟم ھﺎ ﺧﻼء ﺑﺎﺷد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧﻼء
ﻣﺣﺎل اﺳت5.ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ذاﺗﺎ واﺣد اﺳت.از ﻣﻧظری دﯾﮕر ﻣﺗﮑﺛر اﺳت.ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﯾﺎت و
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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 ﺧﻼف
ﺻوﻓﯾﺎن و ﻣﺗﻔﮑران دﯾﮕر ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ وﺣدت ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﮐﺛرت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت».ﺑﺳﯾﺎری«
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
ﺑﺑﻧدﯾم و اﯾن ﮐﺎری ﻧﺎﻣوﺟﮫ اﺳت و ﻣﺳﺗﻠزم ﻧﻘل اﻣور ﯾﺎ ﻧﺳﺑت اﺳت ﺑﮫ ﺣوزه ی اﻣور ﺑﯽ ﻧﺳﺑت.ﺟﮭﺎن و
ھرﭼﮫ در او ھﺳت ظل اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺣﻘﯾﻘت ﻧور ﻣطﻠق ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷوﻧد.ﺟﮭﺎن وﺟود ﻣﻧﺑﺳط اﺳت ﮐﻼم
ﻧور اﺳت ﮐﻠﻣﮫ »ﮐن« )ﺑﺎش( اﺳت 6.ﺗﮑﺛر ﻣﺣﺳوس زاده روﺷن ﺷدن ظﻠﻣت ﯾﺎ زاده ی ﺗﺣﻘق ﻋدم
اﺳت.اﺷﯾﺎء ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﺎوت دارﻧد زﯾرا ﻣﺎ از ﭘس ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی رﻧﮕﯾن ﮔوﻧﺎﮔون _ﺑﮫ وﺳﺎطت ﻗﺎﻟب ھﺎی
وﺟود ﻣﻧﺑﺳط_ ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾم.ﺳﺑزواری در ﺗﺎﯾﯾد ﻧظر ﺧود ﺑﮫ ﻧﻘل اﺑﯾﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣﺛل
اﻓﻼطوﻧﯽ را ﺑﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت:
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اﻋﯾﺎن ھﻣﮫ ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑود

ﮐﮫ اﻓﺗﺎد در آن ﭘرﺗو وﺟود.

ھر ﺷﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﺳرخ ﺑود ﯾﺎ زرد و ﮐﺑود

ﺧورﺷﯾد در او ﺑﮫ آﻧﭼﮫ او ﺑود ﻧﻣود.

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:
(1ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺗﯽ.
(2ﻧﻔس ﺣﯾواﻧﯽ.
(3ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ.
ﻗوا ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺗﯽ:
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(1ﻗوه ی ﻏﺎذﯾﮫ ﺑرای ﺑﻘﺎء ﻓرد.
(2ﻗوه ی ﻧﺎﻣﯾﮫ ﺑرای ﮐﻣﺎل ﻓرد.
(3ﻗوه ی ﻣوﻟده ﺑرای ﺑﻘﺎء ﻧوع.
ﻗوای ﻧﻔس ﺣﯾواﻧﯽ:
(1ﺣواس ظﺎھری.
(2ﺣواس ﺑﺎطﻧﯽ.
(3ﻗدرت ﺗﺣرک:
آ(ﺣرﮐت ارادی.
ب(ﺣرﮐت ﻏﯾرارادی.
ﺣواس ظﺎھری ذاﺋﻘﮫ و ﻻﻣﺳﮫ و ﺷﺎﻣﺋﮫ و ﺳﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺎﺻره اﻧد.ﺑر ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﺑرﺧﯽ از اھل ﺗﺣﻘﯾق ﮔﻔﺗﮫ اﻧد
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
ﺑﺎﺻره ﺑر ﺣس ﺳﺎﻣﻌﮫ ﭼﻧد دﻟﯾل ﻣﯽ ﺗوان آورد:
(1ﭼﺷم اﺷﯾﺎء دور را ادراک ﻣﯽ ﮐﻧد.
(2ﭼﺷم ﻧور را ﮐﮫ از ھﻣﮫ ی اﻋراض واﻻﺗر اﺳت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ دارد.
(3ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭼﺷم از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮔوش ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ظرﯾف ﺗر اﺳت.
(4ﻣدرﮐﺎت ﺑﺻری اﻣور وﺟودی ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻣدرﮐﺎت ﺳﻣﻌﯽ ﺑﮫ اﻣر ﻋدﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧده اﻧد.
ﺣواس ﺑﺎطﻧﯽ ﻧﯾز ﭘﻧﭻ ﺗﺎ ھﺳﺗﻧد:
(1ﻗوه ای ھﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣس ﻣﺷﺗرک« ﮐﮫ ﻟوح ﻧﻔس ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود و در ﺣﮑم ﺻدراﻋظﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﯾﺎر ﯾﭘﻧﺞ ﺟﺎﺳوس)ﺣواس ظﺎھری( از اوﺿﺎع ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧﯽ ﺧﺑردار ﻣﯽ ﺷود.ﭼون ﺣﮑم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ »اﯾن
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ﺷﯽء ﺳﻔﯾد ﺷﯾرﯾن اﺳت« ﺣﮑم ﻣﺎ از ﻣدرﮐﺎت دو ﺣس ﺑﺎﺻره و ذاﺋﻘﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣس ﻣﺷﺗرک ﻓراه آﻣده
اﺳت.ﺳﻔﯾدی را از ﺣس ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﺷﯾرﯾﻧﯽ را از ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﺑﮫ ﻣدد ﺣس ﻣﺷﺗرک درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم
ﮐﮫ اﯾن دو ﺻﻔت ﺑﯽ ﺷﯽء ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﺗﻌﻠق دارﻧد.ﻗطره ای ﮐﮫ در ﺣﺎل ﭼﮑﯾدن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺻوری از ﺧط
ﻣﯽ دھد ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﭼﺷم ﻣﺎ ﻓﻘط ﺧود ﻗطره را ادراک ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺣس ﻣﺷﺗرک ﻣﺑﯾن اﯾن ﻧﻣود اﺳت.

*

(2ﻗوه ای اﺳت ﺑﮫ ﻧﻣﺎ »ﻗوه ی ﺧﯾﺎل« ﯾﺎ »ﻣﺻوره« ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣس ﻣﺷﺗرک را ﻧﮕﮫ داری ﻣﯽ
ﮐﻧد.ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣس ﻣﺷﺗرک ﻧﮕﺎرھﺎ ﯾﺎ ﺻور اﺷﯾﺎء ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﻧد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ اﻧﮕﺎرھﺎ ﯾﺎ
ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻧد.اﮔر اﯾن ﻗوه ﻧﺑﺎﺷد اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﻗﺑﯾل اﯾن ﮐﮫ »ﺳﻔﯾدی و ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﯽء ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﺗﻌﻠق
دارﻧد«اﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.ﺣس ﻣﺷﺗرک وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺳﺑت ﻣﺣﻣول ﺑﮫ ﻣوﺿوع را ادراک ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮕﺎرھﺎ
ﯾﺎ ﺻور ﻣوﺿوع و ﻣﺣﻣول ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻗوه ی ﺧﯾﺎل ﻧﮕﮫ داری ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.

**

(3ﻗوه ای ھﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗوه ی واھﻣﮫ« ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟزﺋﯽ را ادراک ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻣﺛﻼ ﮔوﺳﻔﻧد در ﭘرﺗو اﯾن ﻗوه
ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﮔرگ ﺑﺎ ﺧود ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرد و از آن ﻣﯽ ﮔرﯾزد.ﺑرﺧﯽ از ﺟﺎﻧداران از اﯾن ﻗوه ﻣﺣروم اﻧد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
ﭘرواﻧﮫ ﺑدون ﺗﺷﺧﯾص ﺧطر آﺗش ﺧود را در ﮐﺎم ﺷﻣﻊ ﻣﯽ اﻓﮑﻧد.
(4ﻗوه ی دﯾﮕر »ﻗوه ی ﺣﺎﻓظﮫ« اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻗوه ی واھﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮕﺎرھﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻧﮕﮫ داری
ﻣﯽ ﮐﻧد.
(5ﻗوه ی دﯾﮕری ھﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗوه ی ﻣﺗﺻرﻓﮫ« ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗرﮐﯾب و ﺗﻔﺻﯾل ﺻور ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.ﺑر
اﺛر اﯾن ﻗوه اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺛﻼ ﺑﮫ ﺗﺻور »اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟدار« ﻣﯽ رﺳﯾم.اﯾن ﻗوه اﮔر ﺑﮫ ھداﯾت »ﻗوه ی واھﻣﮫ«
ﻋﻣل ﮐﻧد »ﻣﺗﺧﯾﻠﮫ« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و اﮔر زﯾر ﺳﻠطﮫ ی ﻋﻘل ﻗرار ﮔﯾرد »ﻣﻔﮑره« ﻧﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.
وﺟﮫ اﻣﺗﯾﺎز اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﺎﻧوران دﯾﮕر ﻋﻘل ﯾﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت و ﻋﻘل ذات اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد.ﻋﻘل از
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
ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮔرداﻧد.ﺑﺎ وﺣدت ﺧود ﮐﺛرات را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺗﮑﺛر ﻣﺣﺳوس اﺳت.ﺑﺎ ﺟﺳم
راﺑطﮫ ای اﻟزاﻣﯽ ﻧدارد.زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و از اﯾن رو ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.در ﺣﺎﻟت ﺧواب »ﺑدن
ﻣﺛﺎﻟﯽ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﺑﯾداری از ﺑدن ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳود ﻣﯽ ﺟوﯾد و اﯾن اﻣر ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻋﻘل ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن دو ﺑدن ﻧﯾﺎز ﻧدارد و ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺧود آن ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻣﺎرد.ﺳﺑزواری ﻧظرﯾﮫ ی

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

ﺗﻧﺎﺳﺦ اﻓﻼطون را ﻧﭘذﯾرﻓت و وﺟوه ﮔوﻧﺎﮔون آن را رد ﮐرد.از دﯾدﮔﺎه او ﻧﻔس ﻧﺎﻣﯾراﺳت و ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل
ﺗدرﯾﺟﯽ ﻗوای ﺧود ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮕﺎه اﺻﯾل ﺧوﯾش ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻟم ﻧور ﻣطﻠق ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد.
ﻋﻘل در راه ﺗﮑﺎﻣل ﺧود از ﻣراﺣﻠﯽ ﭼﻧد ﻣﯽ ﮔذرد:
آ(ﻣراﺣل ﻋﻘل ﻧظری:
(1ﻋﻘل ﺑﺎﻟﻘوه.
(2ﻋﻘل ﺑﺎﻟﻣﻠﮑﮫ.
(3ﻋﻘل ﺑﺎﻟﻔﻌل.
(4ﻋﻘل ﺑﺎﻟﻌﺳﺗﻔﺎد.
ب(ﻣراﺣل ﻋﻘل ﻋﻣﻠﯽ:
(1ﭘﺎﻻﯾش ﺑﯾروﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺟﻠﯾﮫ.
(2ﭘﺎﻻﯾش دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ.
(3ﮐﺳب ﻣﻠﮑﺎت ﻧﯾﮑو ﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾﮫ.
(4اﻧﻔﺻﺎل از ﺧود و اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺣق ﯾﺎ ﻓﻧﺎ.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻋﻘل ﯾﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ از ﻧردﺑﺎن وﺟود ﺑﺎﻻ 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
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ھم ھﺳت و ھم ﻧﯾﺳت!اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ در اﻧﺗﺧﺎب راه آزاد اﺳت؟در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
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
ﻧﺑﺎﺷد.ﺧﯾر از وﺟﮫ روﺷن ﻣﯽ زاﯾد و ﺷر از وﺟﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی دو وﺟﮫ
وﺟود ﺧود ھم ﻣﺧﺗﺎر اﺳت و ھم ﻣﺟﺑور.
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ﻧﺗﯾﺟﮫ
ھﻧﮕﺎم آن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑررﺳﯽ ﺧود را ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧﯾم.
از ﻣطﺎﻟﯽ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ذھن اﯾراﻧﯽ از دﯾرﺑﺎز ﺑﺎ دوﮔوﻧﮫ ﺛﻧوﯾت_ﺛﻧوﯾت ﻣﻐﯽ در اﯾران
ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﺛﻧوﯾت ﯾوﻧﺎﻧﯽ در اﯾران اﺳﻼﻣﯽ_ در ﮐﺷﺎﮐش ﺑوده اﺳت.اﯾن دو ﺛﻧوﯾت ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻣﺳﺎﻟﮫ
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
ﺑود.اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ روﺷﻧﯽ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧظری ﭘوﯾﺎ ﺑﮫ اﺻل آﻏﺎزﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑﻧﮕرﻧد.ﭘس
زردﺷت ﺑﮫ دو روح ﻓﻌﺎل اﺻﻠﯽ اﻋﺗﻘﺎد ﮐرد و ﻣﺎﻧﯽ در ﺑراﺑر اﺻل ﻣﻧﻔﻌل ﻧور اﺻل ﭘرﺧﺎﺷﮕر ظﻠﻣت را
ﻧﮭﺎد.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﺣﻠﯾل اﯾﻧﺎن درﺑﺎره ی ﻋﻧﺎﺻر ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﻗوام ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد ﺳﺧت ﻣﺣدود
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:
(1ﺛﻧوﯾت ﺧﺎم.
(2ﺿﻌف ﺗﺣﻠﯾل.
اﺳﻼم ﮐﺎﺳﺗﯽ ﻧﺧﺳت را زدود و ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺗﯽ دوم را ﭼﺎره ﮐرد.رواج دﯾن اﺳﻼم و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی
ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻓﮑر اﯾراﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺳوی ﻧوﻋﯽ ی ﮔراﯾﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓت از ﺳﯾر ﺧوﯾش ﺑﺎزداﺷﺗﻧد
و ﺳﭘس ﮔراﯾش ﻋﯾﻧﯽ آن را ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد و روح ﺧﻔﺗﮫ ی ذھن ﮔراﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ آﯾﯾن وﺣدت وﺟود ﺑرﺧﯽ از
ﺻوﻓﯾﺎن ﺑﮫ ذروه ی ﮐﻣﺎل رﺳﯾد ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﻧد.آﻧﮕﺎه ﻓﺎراﺑﯽ ﮐوﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺎده را ﭼﯾزی ﺟز ادراﮐﯽ آﺷﻔﺗﮫ ﻧداﻧد
و ﺑدﯾن ﺷﯾوه از ﺛﻧوﯾت ﺧدا و ﻣﺎده ﺑرھد.اﺷﻌرﯾﺎن وﺟود ﻣﺎده را اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ی اﻧﮕﺎرﮔراﯾﯽ
ﺗﺎم و ﺗﻣﺎم اﻓﺗﺎدﻧد.ﺻوﻓﯾﺎن در ﺑراﺑر ﻣﺷﺎﺋﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ھﯾوﻻی اوﻻی اﺳﺗﺎد ﺧود وﻓﺎدار ﻣﺎﻧدﻧد ﺟﮭﺎن
ﻣﺎدی را اﻧﮕﺎر ﺻرف ﯾﺎ وﺟﮭﯽ از وﺟود ﺧدا ﺷﻣردﻧد و ﺑر آن ﺷدﻧد ﮐﮫ اﯾن وﺟﮫ ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺧدا ﭘدﯾد آﻣده اﺳت.
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن اﻋﻼم 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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ﻋﯾﻧﯽ داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﮔراﯾش ذھﻧﯽ ﺣﮑﯾﻣﺎن اﯾران اﺳﻼﻣﯽ را در ھم آﻣﯾﺧت دوﮔراﯾﯽ زردﺷﺗﯽ را ﺑﮫ
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
اﺳت و واﺣد ﻧﯾﺳت زﯾرا از واﺣدھﺎﯾﯽ زﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ طرق ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ آﻣﯾزﻧد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از
ﻧردﺑﺎن ﺻور ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻧد و راه ﮐﻣﺎل ﻣﯽ ﭘوﯾﻧد ﻣرﮐب ﺷده اﺳت.وﻟﯽ واﮐﻧش واﺣد ﻣﺣﻣود ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﮫ
زﻣﺎن ﺑود از آن ﭘس ﺻوﻓﯾﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻧرم ﻧرﻣﮏ ﻧظرﯾﮫ ی ﻓﯾض ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن را ﮐﮫ ﺳﺧت رواج
داﺷت دﮔرﮔون ﯾﺎ رھﺎ ﮐردﻧد.ﭘس ﻣﺗﻔﮑراﻧﯽ دﯾﮕر ﻓرا آﻣدﻧد و از ﻧظﺎم ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﺻﯾل
اﻓﻼطون روی آوردﻧد.ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺳﺑزواری زاده ی اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑود.
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»ﭘﺎورﻗﯽ ھﺎی ﻣﺗن ﮐﺗﺎب«
ﻣﻘدﻣﮫ:
*].ظﺎھرا ﻣراد ﻣوﻟف ﮐﺗﺎب ﺗﺗﻣﮫ ﺻوان اﻟﺣﮑﻣﮫ اﺛر ظﮭﯾراﻟدﯾن اﺑواﺣﺳن ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮭﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﮑﻣﺎء اﻻﺳﻼم ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت_م[
**].ﻣوﻟف ﻧﺎم ﺻﺎﺣب اﯾن ﮐﺗﺎب را ذﮐر ﻧﮑرده و در ﻣﺗن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﯾﭻ روی ﺑدان اﺳﺗﻧﺎد ﻧﺟﺳﺗﮫ اﺳت.در ﻣﯾﺎن ﮐﺗﺎب ھﺎی
ﻣوﺟود ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻧد اﺛر ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان وﺟود دارﻧد.اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻧظور ﻣوﻟف ﺟﺎم ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ اﺛر ﻣﯾرﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﻣﻧﺻور دﺷﺗﮑﯽ
اﺳت_م[

ﻓﺻل اول:
.1ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﻘﻘﺎن اروﭘﺎﯾﯽ زردﺷت را ﻣوﺟودی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای اﻧﮕﺎﺷﺗﻧﮫ اﻧد.اﻣﺎ ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ﺳﺗﺎﯾش اﻧﮕﯾز زﻧدﮔﯽ
زردﺷت ) (life of zoroasterاﺛر ﺟﮑﺳون ) (jacksonدﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان وﺟود ﭘﯾﺎم آور اﯾراﻧﯽ را ﻣورد ﺗردﯾد ﻗرار داد.
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
».4در آﻏﺎز دو ﺗوام دو روح ﺑودﻧد و ھر ﯾﮏ ﮐرداری ﺧﺎص داﺷﺗﻧد «.ﯾﺳﻧﺎ  30و . 1
».5از دو روح ﻣن آن ﮐﮫ ﻧﯾﮑﯽ رﺳﺎن ﺗر اﺳت ﺗﻣﺎم آﻓرﯾﻧش ﻗدﺳﯽ را ﺑﺎ ﮐﻼم ﭘدﯾد آورده اﺳت«.ھﻣﺎن  29و .9
.6اﯾن ﺳﺧن ﻧﻣودار ﻧظر زﻧدﯾﮑﺎن اﺳت »:و ﻣﯾﺎن آن ھﺎ ]ارواح دوﮔﺎﻧﮫ [ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﻌﻧﯽ آن ﭼﮫ ھوا ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﺣل ﺑرﺧورد آن ھﺎﺳت وﺟود داﺷت«.ﺑوھن دھﯾﺷن و ﻓﺻل اول.
.7اﺑواﻟﻔﺗﺢ ﺗﺎج اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ:اﻟﻣﻠل و اﻟﻧﺣل  ,وﯾراﺳﺗﮫ ی ﮐورﺗن  ,ﻟﻧدن  , 1846 ,ص .182_185
.8اﺑﯽ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺣزم:ﮐﺗﺎب اﻟﻔﺿل ﻓﯽ اﻟﻣﻠل و اﻟﮭواء و اﻟﻧﺣل ,ﺟﻠد دوم ,ﻗﺎھره,ﭼﺎپ اول ]ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت[,ص34
.9اردﻣﺎن ) (erdmannدر زﻣﯾﻧﮫ ی ﻧﻔوذ ﻣﻔﺎھﯾم زردﺷﺗﯽ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت»:او ]ھراﮐﻠﯾﺗوس[اﯾن
ﻧﯾرو را ﺗﺧم ھﻣﮫ ی روﯾدادھﺎ و ﻣﯾزان ﻧظم ﻋﺎﻟم ﻣﯽ ﺧواﻧد.اﯾن اﻣر ﮐﮫ آن ﻧﯾرو ﺷﻌﻠﮫ ﺷﻣرده ﺷده اﺳت زاده ی ﻧﻔوذ ﻣﻐﺎن
اﯾران اﺳت.از ﺳوی دﯾﮕر ھراﮐﻠﯾﺗوس آﭘوﻟون و دﯾوﻧوﺳوس را در ﺟﻧب زﯾوس ﻗرار ﻣﯽ دھد و آن دو را ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ
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
ﻻرﻧس ﻣﯾﻠز)  (Lawrence millsﻧﻔوذ زردﺷت را در ھراﮐﻠﯾﺗوس ﻣﺣﺗﻣﺎل ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
American journal of pblology . vol.22
ﺑر اﺛر ھﻣﯾن ﻧﻔوذ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻻﺳﺎل ) (lassalleزردﺷت را ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ ھﮕل ﺧواﻧده اﺳت.
Paul janet: History of problems of philosophy , vol:2 , p:147
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اردﻣﺎن درﺑﺎره ی ﻧﻔوذ زردﺷت در ﻓﯾﺛﺎﻏورس ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت»:ﻓﯾﺛﺎﻏورس ﻋﻌدھﺎی ﻓرد را ﺑرﺗر از ﻋددھﺎی زوج داﺷﺗﮫ و
ﮔﻼدﯾش) (gladischدر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی ﻣذھب ﻓﯾﺛﺎﻏورﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺗﻘدات ﭼﯾﻧﯽ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار داده اﺳت.از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ
ﻓﯾﺛﺎﻏورس در ﺑﯾﺎن ﺗﺿﺎدھﺎ از ﺗﺿﺎد ﻧور و ظﻠﻣت و ﺗﺿد ﺧﯾر و ﺷر ﻧﯾز ﻧﺎم ﺑرده اﺳت و اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﭘﯾﺷن
و ﮐﻧوﻧﯽ را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آن ﻣﻔﺎھﯾم را ﻣرھون آﯾﯾن زردﺷت داﻧﻧد«.
اردﻣﺎن,ﭘﯾﺷﯾن,ﺟﻠد اول,ص 33
.10در ﻣﯾﺎن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﮐﻧوﻧﯽ اﻧﮕﻠﯾس ﺑرادﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻓﻠﺳﻔﯽ زردﺷت رﺳﯾده اﺳت.ﺳورﻟﯽ در ﺑﺣث
ارزش اﺧﻼﻗﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺑرادﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻧظر داده اﺳت»:ﺑرادﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔرﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎوﯾدان ﮐﮫ ﻣﺎدی ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد
روﺣﺎﻧﯽ ﺧواﻧده ﺷود اﻋﺗﻘﺎد دارد و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺳﺎن را ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎوﯾدان ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑرادﻟﯽ آن را
"روﮔرﻓت" ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺳرﻣدی ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد.اﻣﺎ در زﯾر اﯾن ﻣﺷﺎﺑﮭت ﮐﻠﯽ دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟود دارد.ﺑرادﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد
"ﺧودآﮔﺎھﯽ" ﺑﮫ "وﺟود ﻣطﻠق" از ﻣﺎﻧﻧد ﮐردن آن ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧودداری ﻣﯽ ورزد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ای را ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ی
ﮔرﯾن ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠوﯾﺣﯽ وﺟود دارد ﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن و ﺻﺣﻧﮫ ی ﻋﺎﻟم ﺷر ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد
ﺧﯾر ﺟﻠوه ای از وﺟود ﻣطﻠق اﺳت«.
Recent tendencies in ethics , pp 100_101.
*].اﺷﺎره اﺳت ﺑﮫ ﻋﺎرف آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻗرن ھﻔدھم ﯾﺎﮐوب ﺑوﻣﮫ_م[
».11ﻧﯾﺳﺗﯽ« زردﺷت را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ »ﻻوﺟود« اﻓﻼطون اﺷﺗﺑﺎه ﮐرد.در ﻧظر زردﺷت ھﻣﮫ ی ﺻورت ھﺎی وﺟودی ﮐﮫ از
روح ظﻠﻣت زاده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد.از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ روح ﻧور ﺳراﻧﺟﺎم ﺑر روح ظﻠﻣت ﻏﺎﻟب ﻣﯽ ﮔردد آﻓرﯾده
ھﺎی ظﻠﻣت ﻣوﺟوداﺗﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾدارﻧد.
.12ﻣﮭرﭘرﺳﺗﯽ وﺟﮭﯽ از آﯾﯾن زردﺷت اﺳت ﮐﮫ در ﺳده ی دوم ﻣﺳﯾﺣﯽ در اﻣﭘراﺗوری روم رواج ﯾﺎﻓت.ھواداران ﻣﮭر
ﺧورﺷﯾد را ﻋﺎﻣل ﺑزرگ ﻧور ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدﻧد.روح اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺧﺷﯽ از وﺟود ﺧدا ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد و ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن
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.
.13ﮔﺎی ﮔر  ,ﭘﯾﺷﯾن  ,ﺟﻠد اول  ,ص 124
.14ھﺎگ اﯾن ارواح ﻧﮕﮭﺑﺎن را ﺑﺎ ﻣﺛل اﻓﻼطوﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرده اﺳت.اﻣﺎ ﭘوﺷﯾده ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻓره وﺷﯽ ھﺎ ﺑر ﺧﻼف ﻣﺛﺎل ھﺎ
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
ﻣﮑﺎن اﻧد.ﻓره وﺷﯽ ھﺎ از آﻓرﯾده ھﺎی روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻣﺛل اﻓﻼطوﻧﯽ اﻧﮕﺎره ھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل و ﻓوق ﺣﺳﯽ ھﺳﺗﻧد
ﺷﺑﺎھت اﯾن دو ﻧظر ﺷﺑﺎھﺗﯽ ظﺎھری اﺳت .ھﺎگ :ﭘﯾﺷﯾن  ,ص . 206
.15از دﯾدﮔﺎه ﺻوﻓﯾﺎن ﻧﯾز ﻧﮭﺎد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﮫ ﺑﮭره دارد:ﻣرﮐب از ﻧﻔس و ﻗﻠب و روح اﺳت.ﻗﻠب ﮐﮫ ھم ﻣﺎدی و ھم ﻏﯾرﻣﺎدی ﯾﺎ
ﻧﮫ ﻣﺎدی و ﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺎدی اﺳت ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﻧﻔس و روح و ﻋﺎﻣل ﻣﻌرﻓت اﺷرف ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ ی »وﺟدان
«را ﮐﮫ ﺷﻧﮑل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ ی ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ ی »ﻗﻠب« ﻧزدﯾﮏ داﻧﺳت.
.16ﮔﺎی ﮔر  :ﭘﯾﺷﯾن  ,ﺟﻠد اول  ,ص .104
در ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻوﻓﯾﺎن ﻧﯾز روان اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳﻔر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود از ﻣراﺣﻠﯽ ﭼﻧد ﻣﯽ ﮔذرد.ﺻوﻓﯾﺎن از ﭘﻧﺞ ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﺎد ﮐرده
اﻧد.وﻟﯽ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾن ﻣراﺣل اﻧدﮐﯽ ﺑﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣراﺣل آﯾﯾن زردﺷﺗﯽ ﻓرق دارد.ﻣراﺣل ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ ی ﺻوﻓﯾﺎن ﭼﻧﯾن اﻧد:
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.1ﻋﺎﻟم ﺟﺳم)ﻧﺎﺳوت(.
.2ﻋﺎﻟم ﻋﻘل ﻣﺟرد)ﻣﻠﮑوت(.
.3ﻋﺎﻟم ﻗدرت)ﺟﺑروت(.
.4ﻋﺎﻟم ﻧﻔﯽ)ﻻھوت(.
.5ﻋﺎﻟم ﺳﮑوت ﻣﺣض )ھﺎﻣوت(.
ﻣﺣﺗﻣﻼ ﺻوﻓﯾﺎن اﯾن ﻣراﺣل را از ﺟوﮔﯾﺎن ھﻧدی ﺑﮫ وام ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.ﺟوﮔﯾﺎن از ھﻔت ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﺎ ﺳطﺢ وﺟودی ﻧﺎم ﺑرده اﻧد:
.1ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗن ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ.
.2ﻣرﺣﻠﮫ ی ھﻣزاد اﺛﯾری.
.3ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻧﺷﺋﮫ ی ﺣﯾﺎت.
.4ﻣرﺣﻠﮫ ی طﺑﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ.
.5ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻓﮑر.
.6ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻧور ﻣﻌﻧوی ﯾﺎ ﻋﻘل.
.7ﻣرﺣﻠﮫ ی روح ﻣﺟرد.
Annie Besant : reincarnation , p:30.
».17اﮔر ﺑر ﺻواب ﺑﺎﺷم در ﺣواﻟﯽ ﺳﺎل  400ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﭘﻧﺞ ﻧوع اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﺷﺧﯾص داد.ﻧﺧﺳت اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻣﺎﻧوی اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ راه ﺧود را ﮔﺷود و ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن روﺣﺎﻧﯾﺎن ]ﻣﺳﯾﺣﯽ[ ﺳﺧت ﻣوﺛر اﻓﺗﺎد«...
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
ﻧﺎﭘذﯾر داﻧﻧد«.ھﻣﺎن و ص .120
.18ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺷرﻗﯽ و از آن ﺟﻣﻠﮫ اﻓراﯾﯾم ﺳﯾروس ﮐﮫ در ﻣﻘدﻣﮫ ی ﮐﺗﺎب ﺳرود روح وﯾراﺳﺗﮫ ی ﺑﮫ وان از او
ﻧﺎم رﻓﺗﮫ اﺳت ﺑر آﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان ﮔﻧوﺳﺗﯾﮏ ﺳرﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎرده ﺳﺎﻧس )ﯾﺎ ﺑﺎردﯾﺻﺎن( ﺑوده اﺳت.اﻣﺎ ﻣﺣﻣد اﺑن
اﺳﺣﺎق اﻟﻧدﯾم ﻣوﻟف داﻧﺷور ﮐﺗﺎب اﻟﻔﮭرﺳت ز ﭼﻧد رﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﺿد اﯾن ﮔﻧوﺳﺗﯾﮏ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت ﯾﺎدﮐرده اﺳت.ﺑرﮐﯾت
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 ﮔﺎﻣﻼ ﻣﺳﯾﺣﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ اﺑن ﺣزم در ﮐﺗﺎب
اﻟﻔﺻل ﻓﯽ اﻟﻣﻠل و اﻻھواء و اﻟﻧﺣل )ﺟﻠد دوم ص  (36ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد»:اﯾن ھر دو ازﺟﮭﺎﺗﯽ ﻣواﻓﻘت داﺷﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت
ﮐﮫ ﻣﺎﻧﯽ ظﻠﻣت را اﺻﻠﯽ زﻧده ﻣﯽ اﻧﮕﺎﺷت«.
.19ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﯽ:
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ﻣﺣم اﺑن اﺳﺣﺎق اﻟﻧدﯾم:ﮐﺗﺎب اﻟﻔﮭرﺳت  ,وﯾراﺳﺗﮫ ی ﻓﻠوﮔل و دﯾﮕران  ,ﺟﻠد اول  ,ﻻﯾپ زﯾﮓ .52-56 , 1871 ,
اﺣﻣد اﺑن اﺑﯽ ﯾﻌﻘوب:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯾﻌﻘوﺑﯽ  ,وﯾراﺳﺗﮫ ی ھوﺗس ﻣﺎ  ,ﻟﻧدن  , 1883 ,ﺟﻠد اول  ,ص .180-181
اﺑﯽ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺣزم:ﭘﯾﺷﯾن ,ﺟﻠد دوم .36,
اﺑواﻟﻔﺗﺢ ﺗﺎج اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ :ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .188-192
“Mani” , encyclopedia Britannica.
C.Salemann : bulletin de l’Academie des sciences de St.peterbourg , Series 5 , 15 April 1907 , pp
175_184.
.20ﻣﯽ ﺗوان ﻓﻠﺳﻔﮫ ی طﺑﯾﻌت ﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﺻور ﭼﯾﻧﯾﺎن از آﻓرﯾﻧش ﺳﻧﺟﯾد.ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ی ﭼﯾﻧﯾﺎن ھر ﭼﮫ ھﺳت زاده ی ﭘﯾوﻧد
ﯾﯾن ) (Yinو ﯾﺎﻧﮓ )  (Yangاﺳت.اﻣﺎ ﯾﯾن و ﯾﺎﻧﮓ ﺑﮫ اﺻل ﯾﮕﺎﻧﮫ ی واﻻﺗری ﮐﮫ ﺗﺎی ﮐﯾﮫ ) (Tai Keihﻧﺎم دارﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻣﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﯾﻠﯽ را ﻣﯾﺳر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ طﺑﺎﯾﻊ ھرﮔز از اﺻﻠﯽ واﺣد ﺑر ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .
.21ﺗوﻣﺎس آﮐوﯾﻧﺎس در ﺑﯾﺎن و ﻧﻘد رای ﻣﺎﻧﯽ درﺑﺎره ی ﺗﺑﺎﯾن ﻋواﻣل اوﻻی ھﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
آ(آﻧﭼﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﺧواﺳﺗﺎر آن اﻧد ﺑﺎﯾد ﻣطﻠوب اﺻل ﺷر ﻧﯾز ﺑﺎﺷد ؛اﻣﺎ ھﻣﮫ ی ﭼﯾزھﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺻﯾﺎﻧت ذات ﺧود ھﺳﺗﻧد.ﭘس
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.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺻل ﺷر ﺑﺎﯾد ﺧواﺳﺗﺎر ﺻﯾﺎﻧت ذات ﺧود ﺑﺎﺷد ؛ ﭘس اﺻل ﺷر ﺧواﺳﺗﺎر اﻣری ﻧﯾﮏ اﺳت_و اﯾن ھم ﺗﻧﺎﻗض ﭘﯾش
ﻣﯽ آورد.
God and his creators , Tr.rickaby , book 2 , p:105.
.22ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣزدک:
اﺑوﻋﻠﯽ ﺣﺳن ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ:ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ  ,وﯾراﺳﺗﮫ ی ﺷﻔر  ,ﭘﺎرﯾس  , 1897.ص .166_181
ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ :ﭘﯾﺷﯾن ,ﺟﻠد اول  ,ص .186
Al_biruni: cbronology of ancient nations.Tr.E.Sachau , London , 1879 , p:192.
.23ﻧﺣﻠﮫ ی زرواﻧﯽ در ﺳده ی ﭘﻧﺟم ﻣﺳﯾﺣﯽ در اﯾران رواج داﺷت.ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ:
Z.D.M.C , vol.LVII ,p:562.

ﻓﺻل دوم:
.1ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آﺛﺎر ﺳرﺧﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان ﺑرﺟﺳﺗﮫ ی ﯾﻌﻘوب ﺑﯽ اﺳﺣﺎق اﻟﮑﻧدی ﻓﯾﻠﺳوف ﻋرب ﺑود ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﺎﻧده اﻧد.
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.2دوﺑور در ﮐﺗﺎب ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ در اﺳﻼم ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑن ﺳﯾﻧﺎ را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ در ﺑﯾﺎن
ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺧﻼﻗﯽ او ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻣن در اﯾن ﻣﻘﺎم ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اوﻻی اﺑن ﻣﺳﮑوﯾﮫ را ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻣﻧظم
ﺗر از ﻓﻠﺳﻔﮫ ی اوﻻی ﻓﺎراﺑﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﺷم و ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﻧﺑﮫ ی ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﺧدﻣت اﺻﯾل او را ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ی ﮐﺷورش ﭘﯾش ﻣﯽ ﻧﮭم.
3.maulana shibli : ilm al_kalam , haidarabad , p:141.
*].ﻣﻘﺻود  faculty psychologyاﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ را ﻣﻌﻠول ﻗوه ای ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد_ﻣﺗرﺟم[.
.4اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺧﺷﯽ اﺳت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣوزه ی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣوﺟود اﺳت و در  1894ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ی ﻣرن وﯾراﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت].ﻣراد ﻣوﻟف رﺳﺎﻟﮫ ﻓﯽ ﻣﺎھﯾت اﻟﻌﺷق اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺧود اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﮫ ی ﻋﺷق ﺑﮫ
ﻓﺎرﺳﯽ در اﻣده اﺳت_ﻣﺗرﺟم[.
.5ﮐﺗﺎب ﺑﯾﮭﻘﯽ  ,ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑرﻟﯾن  ,ﺑرگ  28اﻟف و دﻧﺑﺎﻟﮫ].ظﺎھرا ﻣراد ﻣوﻟف ﮐﺗﺎب ﺗﺗﻣﮫ ﺻوان اﻟﺣﮑﻣﮫ اﺛر
ظﮭﯾراﻟدﯾن اﺑواﻟﺣﺳن ﺑﯾﮭﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻣﺎء اﻻﺳﻼم ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت_ﻣﺗرﺟم[.

ﻓﺻل ﺳوم:
.1در دوره ی ﺧﻼﻓت ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺳﺎن در ﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧوی آﯾﯾن ﺑودﻧد.
ﻣﺣﻣد ﺑﯽ اﺳﺣﺎق اﻟﻧدﯾم:ﮐﺗﺎب اﻟﻔﮭرﺳت  ,وﯾراﺳﺗﮫ ی ﻓﻠوﮔل و دﯾﮕران  ,ﺟﻠد اول  ,ﻻﯾپ زﯾﮓ  ,1871 ,ص .338
در ﮐﺗﺎب اﻟﻣﻌﺗزﻟﮫ از ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ی اﺑواﻟﮭذﯾل و ﺻﺎﻟﺢ ﺛﻧوی در اﯾن ﺑﺎره ﺳﺧن رﻓﺗﮫ اﺳت.
T.W.Arnold (ed.):al_mutazila , leipsiz , 1902 , p:133.
اﯾﺿﺎ رﺟوع ﺷود ﺑﮫMacdonald:Literary history of Persia , vol.1 , p:281.:
ﻓون ﮐره ﻣر ﻣﺟﺎدﻻت 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
ﺷﯾﻌﯽ اﯾران از ﺟﮭﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﻣﻌﺗزﻟﯾﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺷﯾﻌﯾﺎن از اﺑواﻟﺣﺳن اﺷﻌری ﮐﮫ رﻗﯾب ﺑزرگ ﻣﻌﺗزﻟﯾﺎن ﺑود
ﺑﯾزاری ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد.
ﺑراون  ,ھﻣﺎن  ,ص .283
در ھر ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑزرگ ﻓرﻗﮫ ی ﻣﻌﺗزﻟﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﺑواﻟﮭذﯾل ﺑﮫ ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ ﮔروش داﺷﺗﻧد.
آرﻧوﻟد  ,ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .28
از طرف دﯾﮕر ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾروان اﺷﻌری اﯾراﻧﯽ ﺑودﻧد و از اﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻧﺣوه ی اﻧدﯾﺷﮫ ی اﺷﻌری را ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺎﻣﯽ
ﻣﺣض اﻧﮕﺎﺷت.رﺳﺎﻻت اﺑن ﻋﺳﺎﮐر در اﯾم ﻣورد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ اﺳت.
.2اﺑواﻟﻔﺗﺢ ﺗﺎج اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ:اﻟﻣﻠل و اﻟﻧﺣل  ,وﯾراﺳﺗﮫ ی ﮐرﺗن  ,ﻟﻧدن  , 1846 ,ص .34
3.Frankel : ein mu’tazilitischer kalam , wien , 1872 , p:13.
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.4ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ :ﭘﯾﺷﯾن ,ص 48؛
Steiner:die mu’taziliten , leipsig , 1865 , P:59.
.5اﺑﯽ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺣزم  :ﮐﺗﺎب اﻟﻔﺻل ﻓﯽ اﻟﻣﻠل و اﻻھواء و اﻟﻧﺣل  ,ﺟﻠد ﭼﮭﺎرم  ,ﻗﺎھره ] ,ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت[ ,ﭼﺎپ
اول  ,ص :197
ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ  ,ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .42
.6اﺷﺗﺎﯾﻧر:ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .57
.7ھﻣﺎن  ,ص .59
.8ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ ,ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .38
.9اﺑن ﺣزم:ﭘﯾﺷﯾن  ,ﺟﻠد ﭘﻧﺟم  ,ص .42
.10ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ :ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .38
.11اﺷﺗﺎﯾﻧر:ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .80
.12ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ  ,ﭘﯾﺷﯾن  ,ص.38
.13اﺑن ﺣزم  :ﭘﯾﺷﯾن ,ﺟﻠد ﭼﮭﺎرم  ,ص  194و .197
.14ھﻣﺎن  ,ص .194
.15ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ:ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .44
.16در ﺑﺣث ﻣذھب ذره از ﮐﺗﺎب اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻓﯽ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﺑﺻرﯾﯾن و اﻟﺑﻐدادﯾﯾن ﻓﯽ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ اﻟﺟوھر ,اﺛر اﺑوﺳﻌﯾد
ﻧﯾﺷﺎﺑوری  ,وﯾراﺳﺗﮫ ی آرﺛر ﺑﯾرام اﺳﺗﻔﺎده ی ﺑﺳﯾﺎر ﮐرده ام.
.17ﻣﮑدوﻧﺎﻟد:ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .161
.18اﺑن ﺣزم در ﮐﺗﺎب اﻟﻔﺻل  ...وﺟود ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣرﺗد اﯾراﻧﯽ را ﻣﺣﺻول ﻣﺑﺎرزه ی ﻣداوم اﯾراﻧﯾﺎن ﭘردﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺧواھﺎن
در ھم ﺷﮑﺳﺗن ﻗدرت ﻋرب ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑودﻧد ﺷﻣرده اﺳت.
Von Kremer : Gescbicbte der Herrscbenden ideen des islams.pp:10 & 11.
.19ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ  ,ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .149
.20اﺑواﻟﻔﺿل اﺳﺗرآﺑﺎدی :ﺟﺎوﯾدان ﮐﺑﯾر  ,ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻣﺑرﯾﺞ  ,ﺑرﮔﮫ ی  149اﻟف.
.21ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  280اﻟف.
 .22ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  366ب.
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.23ھﻣﺎن  ,ﺑرﮔﮫ ی  155ب.
.24ھﻣﺎن  ,ﺑرﮔﮫ ی  382اﻟف.
25.Mehren (ed) : “Extracts from Ibn Asakir” , Travaux de la Troiseme Session du congress
international des orientalists , P:261.
.26ﺷرح ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ی ﺟﺑﺎﯾﯽ و اﺷﻌری در وﻓﯾﺎت اﻻﻋﯾﺎن اﺑن ﺧﻠﮑﺎن.
.27اﺷﭘﯾﺗﺎ:ھﻣﺎن ,ص ) 7ﻣﻘدﻣﮫ(.
.28ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ  :ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .69
.29ﻣﮑداﻧﻠد  :ﭘﯾﺷﯾن  ,ص  201ﺑﮫ ﺑﻌدShibli :ilm al_kalam , PP . 60 &72.:
.30ﻟوﺗﺳﮫ از اﺗم ﮔراﯾﺎن اﺳت وﻟﯽ اﺗم ھﺎ را ﻣﺎدی ﻧﻣﯽ داﻧد.ﻣﯽ ﮔوﯾد:ﮐﯾﻔﯾﺎت ﺣﺳﯽ و از آن ﺟﻠﻣﮫ ﺑﻌد ﻣﺣﺻول ﻓﻌل ﻣﺗﻘﺎﺑل
اﺗم ھﺎ ھﺳﺗﻧد.ﭘس اﺗم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود واﺟد ﮐﯾﻔﯾت اﻣﺗداد ﺑﺎﺷد.ﺣﻘﯾﻘت ﺣﺳﯽ ﺑﻌد ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻘﯾﻘت زﻧدﮔﯽ و ﺳﺎﯾر ﮐﯾﻔﯾﺎت ﺣﺳﯽ از
ھﻣﮑﺎری ﻧﻘطﮫ ھﺎی ﻧﯾرو ﻓراھم ﻣﯽ آﯾد.اﯾن ﻧﻘطﮫ ھﺎ دروﻋﺎء زﻣﺎن ﻣﺑﺎدی ﻓﻌل »وﺟود اوﻻی ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
.31ﺷﺑﻠﯽ:ﭘﯾﺷﯾن  ,ص  64و .72
.32ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ:ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .82
.33ﮐﺗﺎب اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن ﻏزاﻟﯽ »ﭼﻧﺎن ﺷﺑﺎھت ﺗﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر درﺑﺎره ی روش دﮐﺎرت دارد ﮐﮫ اﮔر در ﻋﺻر دﮐﺎرت
ﺗرﺟﻣﮫ ای از آن در دﺳت ﺑود ھﻣﮫ ﮐس دﮐﺎرت را ﺑﮫ اﻧﺗﺣﺎل ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐردﻧد]«.ﻣوﻟف ﺑﮫ ﺧطﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺗﺎب اﻟﻣﻧﻔذ ﻣن
اﻟﺿﻼل از ﮐﺗﺎب اﺣﯾﺎءﻋﻠوم دﯾن ﻧﺎم ﺑرده اﺳت_ﻣﺗرﺟم[
Lewes: history of philosophy , vol II .P:50.
34.journal of the amerian oriental society , Vol.20 , P:103.
.35اﺑوﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﻏزاﻟﯽ  :اﻟﻣﻧﻔذ ﻣن اﻟﺿﻼل ,ص .3
.36ﺳﯾد اﺣﻣد :اﻟﻧظرﻓﯽ ﺑﻌض ﻣﺳﺎﺋل اﻻﻣﺎم اﻟﮭﻣﺎم اﺑوﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﯽ ,آﮔره ,ﺷﻣﺎره ی , 4ص  3ﺑﮫ ﺑﻌد.
.37ﺷﺑﻠﯽ :ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .66
.38اﺑن ﺣزم  ,ﭘﯾﺷﯾن  ,ﺟﻠد ﭘﻧﺟم  ,ص  63و .64
.39اﺑوﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﻏزاﻟﯽ  :ﻣﺷﮑوه اﻻﻧوار  ,ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی اداره ی ھﻧدوﺳﺗﺎن  ,ﺑرگ  3اﻟف.
.40ﻏزاﻟﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ ذﮐر ﯾﮏ ﺣدﯾث ﻧﺑوی ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  10اﻟف.
.41ﺑﯾروﻧﯽ ﺗﻌﺎﻟﯾم آرﯾﺎﺑﮭﺎﺗﺎ را ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾد و ﭼﻧﯾن ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد»:ﺷﻧﺎﺧت آﻧﭼﮫ در ﭘرﺗو ﺧورﺷﯾد روﺷن ﺷده اﺳت ﻣﺎ را ﺑس
اﺳت.آﻧﭼﮫ در ورای اﯾن اﺳت ھرﭼﻧد وﺳﻌت ﻧﺎﭘﯾﻣودﻧﯽ دارد ﻣﺎ را ﺳودی ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد.زﯾرا ﺣواس ﭼﯾزی را ﮐﮫ از دﺳﺗرس
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آﻓﺗﺎب ﺑرﮐﻧﺎر ﺑﺎﺷد ادراک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺣواس ادراک ﻧﮑﻧد ﺑر ﻣﺎ داﻧﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود«.از اﯾن ﺳﺧن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ
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.
*].ﻓﺎﺻﻠﮫ ی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺷروع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﮏ ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﯾروﻧﯽ و ﺷروع واﮐﻧش ارﮔﺎﻧﯾﺳم را »زﻣﺎن واﮐﻧش« ﮔوﯾﻧد_ﻣﺗرﺟم[
».42ﻧزد اﺑوﻋﻠﯽ ﺑن ھﯾﺛم ﺣﻘﯾﻘت ﺻرﻓﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗوای ﺣﺳﯽ و ادراﮐﯽ ﻋرﺿﮫ و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻓﮭم درﯾﺎﻓت ﻣﯽ
ﺷود,ادراﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت «.ھﻣﺎن  ,ص .150

ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم:
.1ﺷﻣش اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﺑﺎرک  :ﺷرح ﺣﮑﻣﮫ اﻟﻌﯾن  ,ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی اداره ی ھﻧدوﺳﺗﺎن  ,ﺑرگ  5اﻟف.
.2ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺣﺳﯾﻧﯽ :ﺷرح ﺣﮑﻣﮫ اﻟﻌﯾن  ,ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی اداره ی ھﻧدوﺳﺗﺎن  ,ﺑرگ  12اﻟف.
.3ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  14ب.
.4ﺷﻣش اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﺑﺎرک  ,ﭘﯾﺷﯾن ,ﺑرگ  8ب.
.5ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  9اﻟف.
.6ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  20اﻟف.
 .7ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  11اﻟف.
 .8ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  11ب.
 .9ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  14اﻟف.
 .10ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  14ب.
 .11ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  15اﻟف.
 .12ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  15ب.

ﻓﺻل ﭘﻧﺟم:
».1ﺧﺑر داده اﻧد ﮐﮫ واﻟرﯾﺎﻧوس ﺷﮑﺳت ﺧورده و اﮐﻧون در دﺳت ﺷﺎﭘور اﺳت.ﺗﮭدﯾدات ﻗوم ﻓراﻧﮏ و اﻗوام آﻟﮫ ﻣﺎﻧﯽ
) (Allimanniو ﻗوم ﮔوت ) (gothو اﯾراﻧﯾﺎن ھﻣﮫ ﺑرای روم ﻣﻧﺣط ﻣﺎ ھراس اﻧﮕﯾزﻧد«.
Vaughan : Hall hours witb mystics , p:63.
.2اﺳﺗﺎدان اﺧﯾر ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧﺻر ﺧﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑرﺧﯽ از اذھﺎن را ﺟذب ﮐﻧد ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﮐردﻧد و ﺑدﯾن
وﺳﯾﻠﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻧواﻓﻼطوﻧﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﻧظﺎم ﻓﮑری ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺟذﺑﮫ ی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧداﺷت درآوردﻧد.در اﯾن ﺑﺎره وﯾﺗﺎﮐر
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ﮔﻔﺗﮫ اﺳت»:اﺳﺗﺎدان اﺧﯾر اﯾن ﻧﺣﻠﮫ وﺻول ﺑﮫ ﺧﻠﺳﮫ ی ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ را ﮐﺎری دﺷوار ﺗﻠﻘﯽ ﮐردﻧد و رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ آن را ﺑرای
زﻣﯾﻧﯾﺎن ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺷﻣردﻧد«.
Whittaker : Neo_platonism , P:101.
.3ﺳوره ی  , 2آﯾﮫ ی .146
.4ﺳوره ی  , 2آﯾﮫ ی .2
.5ﺳوره ی  , 51آﯾﮫ ی  20و .21
.6ﺳوره ی  , 50آﯾﮫ ی .15
.7ﺳوره ی  , 24آﯾﮫ ی .35
.8ﺳوره ی  , 42آﯾﮫ ی .9
.9ﺳوره ی  , 17آﯾﮫ ی .87
.10ﺳوره ی  , 88آﯾﮫ ی .20
.11ﺳوره ی  , 16آﯾﮫ ی .92
.12وﺑر ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻻﺳن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد»:ﺑﯾروﻧﯽ در ﺳده ی ﭘﻧﺟم ھﺟری ﮐﺗﺎب ﭘﺎﺗﺎن ﺟﺎﻟﯽ و اﺣﯾﺎﻧﺎ ﺳﺎن ﺧﯾﺎ ﺳوت را ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ
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.
.13ﻧﯾﮑﻠﺳن ﺗﻌﺎرﯾف ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﺻوف را ﮔرد آورده اﺳت.
رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫjournal of royal Asiatic society , APRIL 1096. :
.14ﮔﺎﯾﮕر درﺑﺎره ی ﭘﯾﺷرﻓت آﯾﯾن ﺑودا ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت»:ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭘس از ﻋﺻر اﺳﮑﻧدر ﺑوداﮔراﯾﯽ در اﯾران ﺧﺎوری
ﻧﯾروﻣﻧد ﺑود و ﺣﺗﯽ در ﻧواﺣﯽ دوراﻓﺗﺎده ای ﭼون ﺗﺑرﺳﺗﺎن ﭘﯾروان ﻓراوان داﺷت و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎھﻧﺎن ﺑوداﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﻠﺦ راه
ﯾﺎﻓﺗﻧد اﯾن وﺿﻊ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﺳده ی اول ﭘﯾش از ﻣﺳﯾﺢ آﻏﺎز ﺷد ﺗﺎ ﺳده ی ھﻔﺗم ﻣﺳﯾﺣﯽ دوام آورد.ﺳراﻧﺟﺎم ﺑر اﺛر اﺳﻼم
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.
.15ﻋزﯾز اﺑن ﻣﺣﻣد ﻧﺳﻘﯽ :ﻣﻘﺻد اﻻﻗﺻﯽ  ,ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﺗرﯾﻧﯾﺗﯽ ﮐﺎﻟﺞ  ,ﺑرگ  8ب.
.16ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  10ب .
.17ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  23ب .
.18ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  3ب .
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.19ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  15ب .
.20وﯾﺗﺎﮔر  ,ﭘﯾﺷﯾن  ,ص .58
.21ھﻣﺎن  ,ص .57
.22دﺑﺳﺗﺎن اﻟﻣذاھب  ,ﻓﺻل ھﻔﺗم.
23.Erdmann : History of philosophy Vol.I , P:367.
.24ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ھروی :ﺷرح اﻧوارﯾﮫ  ,ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﮫ ی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑرﻟﯾن  ,ﺑرگ  10اﻟف.
.25ھﻣﺎن  ,ﺑرگ 11ب.
.26ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  34اﻟف.
.27ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  57ب.
.28ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  60ب.
.29ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  92ب.
.30ھﻣﺎن  ,ﺑرگ 82.
.31ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  87ب.
.32ھﻣﺎن  ,ﺑرگ  81ب.
.33ﻋزﯾز ﺑن ﻣﺣﻣد ﻧﺳﻘﯽ  :ﻣﻘﺻد اﻗﺻﯽ  ,ﺑرگ  21اﻟف.
.34ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺑن اﺑراھﯾم ﺟﯾﻼﻧﯽ  ,اﻧﺳﺎن اﻟﮑﺎﻣل ﻓﯽ ﻣﻌرﻓﮫ اﻻﺧر و اﻻواﺋل  ,ﻗﺎھره  ,ﺟﻠد اول  ,ص .10
*].ﭘﺎره ای اﺳت از ﺳﺧن وردزورث ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ی 77ﻧﻘل ﺷده اﺳت_ﻣﺗرﺟم[.
.35ھﻣﺎن  ,ﺟﻠد اول  ,ص .22
.36ھﻣﺎن  ,ﺟﻠد دوم  ,ص .26
37.Matheson : Aids to the study of german theology , P:43.
.38اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺑرھﻣﺎی ﭘدﯾدار ﮐﮫ در ودان ﺗﺎ آﻣده اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﺎھت دارددر ﻧظﺎم ودان ﺗﺎ »ﺧﺎﻟق ﻣﺗﺷﺧص« ﯾﺎ
ﭘراﺟﺎﭘﺎﺗﯽ ﺳوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ی وﺟود ﻣطﻠق ﯾﺎ »ﺑرھﻣﺎی ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ« اﺳت.ﺟﯾﻼﻧﯽ ظﺎھرا ﺑﺎ ﺷﺎن ﮐﺎرا و ﺑﺎدارﯾﺎﻧﺳﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ دو
ﺑرھﻣﺎ _ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﯾف و دﯾﮕری ﺑﯽ ﮐﯾف_ ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ھﻣداﺳﺗﺎن اﺳت.ھﻣﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎن آﻓرﯾﻧش در ھر دو ﻧظﺎم ﻣﺷﺎﺑﮫ و
ﻋﺑﺎرت از ﺳﯾر ﻧزوﻟﯽ »ﻓﮑر ﻣطﻠق« اﺳت.در ﻧظﺎم ودان ﺗﺎ »ﻓﮑر ﻣطﻠق« از ﺟﮭت ﻣطﻠﻘﯾت ﺧود »اﺳت« ) (Asatو از
ﺟﮭت ﺗﺟﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺑول ﻣﺣدودﯾت اﺳت »ﺳت« ) (Satﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺑﺎ وﺟود ﯾﮏ ﮔراﯾﯽ ﻣطﻠق ﺧود ﺑﮫ ﻧظر
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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
اﯾش وارا و ﭘرﺳﺗش آن را ﺿرور ﻧﻣﯽ داﻧﺳت دور ﺷده اﺳت.
.39ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺑن اﺑراھﯾم ﺟﯾﻼﻧﯽ :ﭘﯾﺷﯾن  ,ﺟﻠد اول  ,ص .40
**]اﺻل ﺷﻌر :ﻓﮑﻧت اﻧﺎھﯽ و ھﯽ ﮐﺎﻧت اﻧﺎ و ﻣﺎ  /ﻟﮭﺎ ﻓﯽ وﺟود ﻣﻔرد ﻣن ﯾﻧﺎزع .ﻣﺗرﺟم[
.40ھﻣﺎن  ,ﺟﻠد اول  ,ص .48
».41ﻣﺎ را ﯾﺎرای آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﺧواه ﺧود  /آﺗش را ﮐﮫ در ﻗﻠب ﺧﺎﻧﮫ دارد ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎزﯾم« ﻣﺎﺗﯾو آرﻧوﻟد
.42ﭘﯾﺷﯾن  ,ﺟﻠد اول  ,ص .8
***]اﺻل ﺷﻌر:
ان ﻗﻠت :واﺣده ﺻدﻗت :و ان ﺗﻘل:
اﺛﻧﺎن  ,ﺣق_اﻧﮫ اﺛﻧﺎن؛
او ﻗﻠت  ,وﺑل اﻧﮫ ﻟﻣﺛﻠث؛
ﻓﺻدﻗت؛ ذاک ﺣﻘﯾﻘﮫ اﻻﻧﺳﺎن!_ﻣﺗرﺟم [
****]»او ﻣن ﮐﺎن ﻣﯾﺗﺎ ﻓﺎﺣﯾﺑﺎ و ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻟﮫ ﻧورا ً ﯾﻣﺷﯽ ﮐﻣن ﻣﺛﻠﮫ ﻓﯽ اﻟظﻠﻣﺎت ﻟﯾس ﺑﺧﺎرج ﻣﻧﮭﺎ«...ﺳوره ی  ,6آﯾﮫ ی
_.122ﻣﺗرﺟم[

ﻓﺻل ﺷﺷم:
.1ﻣﻼھﺎدی ﺳﺑزواری :اﺳرار اﻟﺣﮑم ,اﯾران ,ص .6
.2ھﻣﺎن  ,ص .8
.3ھﻣﺎن.
.4ھﻣﺎن  ,ص .10
.5ھﻣﺎن  ,ص  28و. 29
.6ھﻣﺎن  ,ص .151
.7ھﻣﺎن  ,ص .6
*]ﻣوﻟف از ﻓﻌﺎﻟﯾت دﯾﮕر ﺣس ﻣﺷﺗرک ﮐﮫ ادراک ﺻور ﺧﯾﺎﻟﯽ اﺳت ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺑرده اﺳت.ﺳﺑزواری درﺑﺎره ی ﺣس ﻣﺷﺗرک
ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت»:ﻗوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ادراک ﮐﻧد ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺧﻣﺳﮫ را ﺑﮫ ﺗوﺳط ﺣواس ظﺎھره و....ھﻣﭼﻧﯾن از آن راه ﮐﮫ ﭼون
آﯾﯾﻧﮫ دوروﯾﯽ اﺳت روﯾﯽ ﺑﮫ ظﺎھر دارد و از طرق ﺣواس ادراک ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﮐﻧد ؛ و روﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎطن دارد و ﺻور ﺧﯾﺎﻟﯾﮫ
را و ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣﺗﺧﯾﻠﮫ را در ﺑﺎطن ادراک ﮐﻧد«.

Www.Negashteh.Com

Www.Negashteh.Com

اﺳرار اﻟﺣﮑم  ,ﺗﮭران  , 380 ,ﻗﻣری  ,ص _.205ﻣﺗرﺟم[
**]ﻣوﻟف ﺑﮫ ﺳﺑب آﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣس ﻣﺷﺗرک را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﺎر ﻗوه ﺧﯾﺎل را ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺻور اﺷﯾﺎء
ﺧﺎرﺟﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻗوه ی ﺧﯾﺎل در ﻧظر ﺳﺑزواری و اﮐﺛر ﺣﮑﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ »ﻗوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻓظﮫ اﺳت ھر
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«.
ھﻣﺎن ص _.207ﻣﺗرﺟم[.

»ﭘوزش ﺑﺎﺑت ﮐﻣﺑودھﺎ و ﻟﻐزش ھﺎی ﺗﺎﯾﭘﯽ«
ﺗﺑرﯾز_ زﻣﺳﺗﺎن 1391
ﻣﮭرﭘوﯾﺎ.ع
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