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 سنت فلسفی
 بررسی. نماییم بررسی ایران تاریخ طول در رایج فلسفی سنت با را ایرانیان ما استبدادی ذهنیت یرابطه خواهیممی درس اینر د

 و ت در تو گوناگون و وجوه دارای و پیچیده و وسیعاین مبحث بسیار . نیست درسی یجلسه یک یحوصله در مقوله این کامل

 تفکر نوع یرابطه که ایاندازه به کوتاه شرحی با و مهم مطالب از ییهاسرفصل به ناچار .است شمارهای بیبلندی و هاپستی و

 این انندگانخو یا و شنوندگان میان از که امید این نماییم. بهمی بسنده کند، آشکار استبدادی منش با را ما عرفانی یا و فلسفی

 با و نموده پیگیری علمی طریق به را مهم نهایتبی و جالب مبحث این که آیند وجود به پژوهندگانی و مندانعالقه مباحث

 یابند. دست استواری نتایج بر آن ژرفای در پژوهش

 نویسندگان از بسیاری. ندارد وجود ایفلسفی اثر هیچ آمدهدستبه ه نیزچ آن در. نیست زیاد باستان ایران از ما یماندهباقی مدارک

 سوزیآتش را فلسفی و علمی کتب وجود عدم دلیل  –رضاشاه  از پس بخصوص و مشروطیت از پس – معاصر یدوره اساتید و

 و لمع وجود عدم بر دلیل را فیفلس و علمی کتب وجود عدم یعنی .دانندمی ایران به اعراب حمله در تیسفون بزرگ یکتابخانه

پزشکی  دانش پیشرفت وجود با اسالم از قبل سال 1044 طول در که باورداشت تواننمی البته .دانندنمی باستان ایران در فلسفه

 سوزیآتش قبول فرض بهدیگر  سوی از ولی. باشد نشده نوشته هازمینه این در کتابی هیچ ایران در هاحرفه و صنایع انواع و

 نیز دیگری اشخاص نزد ویافت نشده  دیگری نسخ شده نوشته کتب یهمه از که پذیرفت توانمی چگونه تیسفون یکتابخانه

 هاآن از نیز ایترجمه و نبوده یاهنسخ هاآن از همسایه کشورهای هایکتابخانه در که است چگونه .باشد نداشته وجودای نسخه

است که تاکنون راز آن گشوده نشده  معمایی صورت این مسئلهه هر ب .1است نشده یافت اقوامیگر د نزددر  دیگر هایزبانبه 

 است.

افالطییون تحییت تییاثیر  ییونییانی از اوسییتا دسترسییی داشییته و فلسییفه یبعضییی بییر اییین باورنیید کییه افالطییون بییه ترجمییه

کیرشییمن معتقیید اسییت کییه هییم )دوگییانگیخ خیییر و شییر اسییت.  همییان ثنویییت تعلیمییات زرتشییت و دیییالوگ افالطییونی

 های قبل از خود یعنی تمدن هند و مصر و بابل تاثیر گرفته اند.ایرانیان و هم یونانیان از تمدن

 وسیعت بیه توجیه بیا و قیدرت بیه فلسفه در جهان اسالم بیشتر حکمت خوانیده میی شید. بیا آمیدن عباسییان پس از اسالم

 سییازمان کاسیت و کیم بیی تقریبیا ایرانیی آورنیام وزیییران و شید قتبیاسا اییران از داریمملکیت روش اسیالمی، امپراتیوری

کردنید.  پییاده عباسییان دربیار در اسیالم دیین بیا مطابقیت آن ضیروری و بیا و مناسیب تغیییرات بیا را ساسانیان دوره اداری

 ایتییازه اسیالمی او  متکلمییان و علمیا بیا مختلیی  هایتمیدن و ادیییان جیدل و بحیث، سیاسییی بازگشییایی فضیای بیا ولیی

 کیه بودنید کهنیی هایتمیدن مصیر و روم، اییران .نداشیتند مباحثیه فنیون و کیالم و منطیق در ممارسیتی بود. مسلمانان یافته

 روش صییاحب و سیینت کهیین دارای متفکییرین آنییان و علمییا و بودنیید شییده اسییالمی وسیییع امپراتییوری از یجزییی اکنییون

 جزیرهشیبه داشیتند. اعیراب مندان کالمیی وعرفیانی مسیلس بسییاریدانشی ،متیالهین ،نیان فالسیفهدراین امیور بودنید. آ مبرز

                                                           
ه ابوسعید گردیزی در تاریخ گردیزی می نویسد: سکندر بن فیلقوس پادشاهی از جمل دستور اسکندر می دانند. هسوختن آنان بی دیگر از بین رفتن کتب علمی را گروه 1 

هایشان را ویران کرده، حصارهای ایشان کند و خراب کرد و علمای ایشان که مر ایشان را هیربدان خوانند، همه را بکشت و و از ایرانیان بسیار بکشت و جای بگرفت

 بسوخت. آنچه از طب و نجوم و حساب ودیگر علم ها بود، فرمود تا آن همه را ترجمه کردند و به روم فرستاد. ها که اندر دین مغان و زرتشتی بود، همهکتاب
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 سیال معتزلیه از نیام گیرا بیهعقیل نداشیتند. گروهیی چنتیه در چییزی خیود میذهب بیه سیطحی و سیاده ایمان جز عربستان

 خداونید عیدل بیه زییرا بودنید. عیدلیون واصیحاب رای معیرو  بیه ابتیدا آنهیا. بودنید گرفتیه شیکل مدینیه در هجری 76

 قیرار حیدیث اصیحاب آنیان مقابیل در .گرفتنیدعقیل بهیره میی کیالم خداونید ازتفسییر  دراستنتاجات دینی و و بودند لقای

ولیی دعیوای . دانسیتندمی اسیالمی کیافی امیت بیرای را قیرآن میتن صیحابه و حیدیث بیاور نداشیته وعقیل  کیه بیه داشتند

 پییامبر بیه وحیی نیزول از پیس ایپدییده یعنیی ثحیاد قیرآن را معتزلیه .شیدنمی خیتم جیا همیین بیه فقس این دو گرایش

، گرفتنیید نییام اشییاعره خییود روش و عقاییید در تغییراتییی بییا مهمییی از آنییان یبعییدها شییاخه کییه حییدیث اهییل و دانسییتندمی

ولییی  بودنیید لقاییی خییود اعمییال در انسییان اختیییار بییه معتزلییه آن بییر عییالوه .دانسییتندمی سییرآزاز قییدیم یعنییی بییی را قییرآن

 .یافتنییدمی پروردگییار پوشییاننده و کامییل قییدرت بییا منطبییق را زنییدگانی اعمییال انسییان در اختیییار عییدم یعنییی جبییر اشییاعره

 مونمییا .بییود شییده پذیرفتییه بشییر اختیییار و آزادی شییتتزر تعلیمییات در زیییرا، بودنیید ایرانیییان بیشییتر معتزلییه طرفییداران

 تیا گیاهی و آراسیتمیی الس گفتگیوی علمییمجی .داشیت قیرار آنیان ثیرتیا تحیت شید و نزدییک بسییار معتزلیه به عباسی

 از و شیود درسیت دارالترجمیه بیزرگ ییک تیا، داد اختصیاص هنگفتیی مبیال  او .کیردمی شیرکت آنیان هیایبحث در صبح

 را یونییان فلسییفی کتییب خصییوص بییه، علمییی هییایکتاب تییا خواسییت یونییانی و مصییری سییریانی، زبردسییت مترجمییان

 ترجمییه عربییی بییه، بییود گییراخرد و فلسییفی مکتبییی کییه ارسییطو کتییب بیشییتر نییانیو فالسییفه از دوره اییین در .کننیید ترجمییه

 یزمینییه در سییفانهمتامعتزلییه  گراییعقییل حرکییت .گذاشییت اسییالم جهییان در عمیقییی ثیرتییا کتییب اییین ترجمییه .شیید

 محاکمییه دوره اییین در اشیاعره و حییدیث اهیل از بسیییاری و شیید عقایید تفتیییش حرکیت بییه یییک تبیدیل حییاکم اسیتبدادی

سیوال از آنیان در میورد عیدل خداونید و قیدمت قیرآن  .شیدند محکیوم میرگ ییا بیه و توبه کردند باورهای خود از یا شده

 بود.

حنبیل ی میالکی و احمیدبنانیس موسیس فرقیهبینی اهیل تسینن را ایجیاد کردنید. مالیکاهل حیدیث دو فرقیه مهیم میذهب

دار معتزلیه بیود . ابوالحسین اشیعری کیه ابتیدا طیر شیمار میی رونیده حنبلیی از بزرگیان اهیل حیدیث بی یگزار فرقهبنیان

بعید ایین گیروه کیه ه روایتیی از آن بیه بی صیدای بلنید از اسیتاد تبیری جسیت وه درس استاد خود در کوفیه بی یدر جلسه

اشیاعره نیام گرفتنید. ابوالحسین اشیعری بیر خیال  اهیل  معتزلیه و پییروان ابوالحسین اشیعری ،شیدمیی قبال عدلیه خوانده

مجییاز  کییل منکییر نبییود و تحقیییق و تتبییع در اصییول دییین را بییا اسییتعانت عقییلا در عقییل بییه شییرع ر حییدیث کییاربرد

کییرد. یعنییی اشییاعره میییانگینی از معتزلییه و اهییل حییدیث در فقییه و علییوم قرآنییی اییین روش را رد مییی ولییی او .دانسییتمییی

بیه سیرکوب  ،شیاعره بیودشیدت تحیت تیاثیر اهیل حیدیث و اه کیه بی متوکیل عباسیی ورب برگشیت و اومیدن بودند. بیا آ

 های کتب یونانی و سریانی فرمان داد.و جمع آوری و از بین بردن ترجمه دارالترجمه یمعتزله و تعطیل

برتیری خیود را حفیر کیرده بیود.  سییناارسیطویی تیا دوران ابین یاسیت، فلسیفهدر ایران نییز کیه موضیوع اصیلی بحیث م

شییرم مفصییلی بییر دقییایق فلسییفی  االشییارات التنبیهییات وین همچنییو  شییفا  سییینا بییا تییالی  دو کتییاب معییرو  خییودابیین

 مشایی معرو  بود، نوشت. یارسطو که در جهان اسالم به فلسفه

الملیک شیافعی ی بغیداد بیود. خواجیه نمیامنمامییه یالملیک و اسیتاد مدرسیهمعاصیر خواجیه نمیام ابوحامد محمد ززالیی

تنمییم کیرد کیه حیدودا  الفالسیفهمقاصید ه را در کتیابی بنیام مذهب و اشیعری مسیلک بیود. ززالیی نییز ابتیدا آرای فالسیف



انجمن آموزشی دانا |   4 

 
 

بییه رد آرای  تهافییت الفالسییفهسییینا بییود و سییپس در کتییاب معییرو  خییود یعنییی ابیین عالیییی یی عربییی دانشیینامهترجمییه

 رد سییناابن و فیارابی :نویسیدآنیان را تکفییر کیرد. او مییالمنقیذ مین الضیالل او در کتیاب دیگیری یعنیی  .فالسفه پرداخت

 را هییاآن مییورد سییه و تبعیدنید خییور مییورد در 16 در، تکفییر مسییتوجب مییورد سییه در ،کردنید اشییتباه الهیییات در میورد 04

 .کندمی خار  اسالم از

 شیکل شیعوبیه نیام بیه قیوی بسییار گیرایملی جرییان ییک اییران در اسیالم جهیان در اشیاعره و معتزلیه جرییان بیر عالوه

 و اسییالم جهییان سییروران را خییود اعییراب .بییود عربییی گراییقییوم بییه نسییبت العمییلعکس شییعوبیهاصییلی یانگیییزه .گرفییت

 را دیینخیرم بابیک خراسیانی و ابومسیلم، فردوسیی کیه شیعوبی شیمردند. نهضیتمی زیردسیتان خیود موالیان یعنی را بقیه

 دیگیران بیر برتیری هییچ اعیراب کیه کردنیدمی تبلیی  0قیرآن یآییه بیه اسیتناد بیا ،آورنیدمی شمار به آن نامی هایچهره از

ملیی درآنیان بیاال  وتعصیبات قیومی  تیدریج کیهه شیدند ولیی بی)یعنی مسیاواتخ خوانیده میی ها ابتدا اهل تسویهآن ندارند.

 ابومسیلم عملیی یزمینیه در اگیر .نامشیان شیعوبیه شید ،ل شیدندقاییاعیراب  بیه نسیبت ایرانیان برتری به عمل در گرفت و

 کیه عباسییان یعنیی پییامبر خانیدان بیه، بودنید عربیی شیناخته نیژاد در تعصیب بیه کیه امییهنیب از خالفت انتقال با خراسانی

 حکیییم او بییه کییه فردوسییی داشییت، اسییالم جهییان تییاریخ مسیییرغییییر ت در مهمییی نقییش ،بودنیید شییده نزدیییک هییاایرانی بییا

 را عرفیانی و اییران ایسیطورها تیاریخ بلکیه، بخشیید تیوان مجیددا را فارسیی زبیان تنهیا نیه گوینید،می فردوسیی ابوالقاسم

 در، نمودنیید تنمیییم را آنبسییطامی  دبایزییی و شیییخ ابوسییعید ابییوالخیر، ابوالحسیین عییامری، کییه شیییخ ابوالحسیین خرقییانی

 حکمییت سییهروردی یوسیییله بییه بعییدها  کییه آنچییه .کییرد عرضییه شییاهنامه یعنییی خییویش بلنیید یسییطور حماسییه الیالبییه

 ایآمییزه بیا بیاطنی – گنوسیی مسیلکی ،داشیت حضیور ایرانیی یجامعیه درکیه  دیگیر قیوی جرییان گرفیت. نام خسروانی

 الصییفااخییوان بییود. – مییذهبی یادعیییه و سییحر همچنییین و ریاضیییات و اعییداد رمییز و مییورد راز در فیثییازورثی تعلیمییات از

ولییی  ندنوشییت مختلیی  علییوم مییورد در هییاییالمعییارفی بییه شییکل جزوهدایییره کییه هسییتند دانشییمندانی از یانخبییه گییروه

 از ترکیبیی بیا نییز اسیماعیلیان بعید قیرن چنید. داشیتندمی مخفیی را خیود اعضیای و نویسیندگان ایین جیزوات نام همواره

 در مغییول حملییه سییلجوقیان تییا زمییان کییه از کردنیید پییا بییر را بزرگییی نهضییت کییاریمخفییی و گییریبییاطنی و گراییعقییل

 در نیییز هنییوز اسییماعیلیان .بییود آنییان مرکییز المییوت قلعییه قییدرت داشییتند و و حضییور ایییران شییمالی مرکییزی و نییواحی

 در وفیوره بی نییز صیوفی گونیاگون هیایگرایش و هافرقیه هیاگروه ایین بیر دارنید. عیالوه پیروانیی ایران همسایه کشورهای

 حکمییت و داشییتند شییهریایییران گرایشییی کلیییت خییویش در ایییران در هییامسییلک اییین یداشییتند. همییه وجییود ایییران

 حکمیت متقابیل ثیرتیا بیه بایید موضیوع ایین بررسیی بیرای .داشیت توجیه قابیل یجیای آنیان مسیلک و میرام در خسروانی

 در را عرفییانی حقیقییت در و فلسییفه چنییین ثیرتییا سییپس بپییردازیم و نوافالطونیییان و افالطییون یفلسییفه و خسییروانی

 .دهیم نشان ایرانی خردگریزیداد و استب فضای ایجاد و ذهن نمودن بندتخته

 سییسمو کییه را افالطییون آنییان اشییاعره، گییرفتن قییدرت بییا نبییود ولییی معتزلییه مسییلمانان توجییه مییورد بتییدا زیییادا افالطییون

 در راون طییافال کارهییای و اسییت نوافالطونیییان سسییهمو کییه را 3فلییوطین بخصییوص دانسییتندمی یونییان در متالهییه حکمییت

                                                           
که  خ13آیه ، حجرات یسوره)" ن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاُکمْیَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّ" قرآن تمسک به متنشعوبیه با  2

 .شمارد، به اصل مساوات میان عرب و عجم اعتقاد داشتندل را تقوای الهی مییو قبا شعوب مالک برتری میان

 
3 Plotinus 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 السییو زیییر عقییل را اصییالت سییو یییک از وفلسییفه ا زیییرا. قراردادنیید توجییه مییورد، اسییت داده عرفییانی تفصیییلی زمینییه اییین

 اهییل از ایشییاخه دیگرعرفییان مکتییب او سییوی از و بودنیید موافییق آن بییا نیییز اشییاعره و حییدیث اهییل کییه چیییزی ،بییردمی

 .دادمی یاری داشتند عرفانی گرایش که را اشاعره و حدیث

کییه  دانسییتمی هاییسییایه یهشییب را خییاکی کییره موجییودات افالطییون .دادیییم شییرم افالطییون را زییار قبییل هییایدرس در

 جهیان کیه جهیان ایین مقابیل در او. اندازنیدمی زیار دییوار روی بیر، گذرنیدمی مقابیل زیار از که اشیایی سایه شمع یپرتو

 اسیالمی یفلسیفه در اسیت کیه هااییده جهیان جهیان ایین .بودهاسیت جهیان کیه سیازدمی دیگیری جهیان یک نمودهاست

 کلییت و جسیم هیر حقیقیت ثیلعیالم م ها ییااییده جهیان ایین .شیودمی خوانیدهخ اییده هیا نییمثال یع جمع لثُمُ)ل ثُمُ عالم

مییا  چشییم بییه مییادی جهییان اییین در خییود مییادی کالبیید اسییت کییه در ازاییین کلیییت نمییودی فقییس دارد. خییود در را آن

 طییور بییه .نیسییت پیچیییده و فلسییفی جالییب یحییوزه اییین در فلسییفی یییا و عرفییانی بحییث مییا منمییور اینجییا خییورد. درمی

 نیسیت معلیوم، دارد را خیود پیای رد جهیان نییز یعمیده میذاهب وفلسیفه هیای ازلیب در کیه افالطونی بینش این خالصه

 هاسییت.دیگرمییذاهب وعرفییان بییر شییاگردانش و او اثییر یییا و او بییر افالطییون از ادیییان قبییل و هییاحاصییل تاثیرفرهن  کییه

 دنبییال بییه عمومیا باسییتان یفلسیفه .اسییت 0شناسیییعرفتم مباحیث در مطییرم و زیام  لمسییای از یکییی اییین بحیث هنیوز

 هایفلسیفه. بیود آن حقیقیت شیناخت دنبیال بیه دیگیر عبیارت بیه و پدییده و جسیم هیر کلییت شناخت یعنی کلی معرفت

 بیا فلسیفه .ندگذاشیتانسیان می پیای پییش کلییت ایین شیناخت بیرای راهیی کیدام هیر عرفیان و تصو ، مذاهب، گوناگون

 و مرزهییا شکسییتن و درون بییه سییفر تصییو  بییا و عرفییان، عبییادت و زهیید بییا مییذاهب عقالنییی، گدیییالو و السییو طییرم

 بییانیییز  رمزآلییود و گنوسیی مییذاهبهمچنییین عبییادت،  و ریاضیت ممارسییت و بییا تیین و میادی قفییس از ناشییی محیدودیت

 اشکال. و اعداد راز ورمز و پری و جن و اسطرالب و رمل و جادو و سحر

 وهیم و یو قیوه منطقیی مجیرد اسیتدالالت کیه معنیا ایین اسیت. بیه تخییل و عقیل مثیال قیوه لمعا و انسان بین یواسطه 

 کیار و سیاز و مراتیب هایدشیواری و اسیرار و رمیوز بیه کیه کنیدمی کمیک، مسیلمان عیار  ییا افالطونی به حکیم ،خیال

 متصیوفه و عارفیان از یبزرگی یشیاخه .یابید دسیت اسیت، موجیود میا تخییل در هیا کیهیعنی جهان اییده بزرگ جهان این

 پنهیان جهیان ایین در سیلوک و سییر یوسییله یگانیه را شیهود و کشی  دانسیته و مقصیود ایین بیه قاصر را ما خرد و عقل

  .دانندمی

 هیایارزش سینگین توانیید تیاثیرمیی توجیه انیدکی بیا ولیی آیید نمیر بیه بیگانیه مباحیث ایین جوان نسل برای امروز شاید

 در ،اسیت تنییده میا فرهنی  و عرفیان و میذهب و ادبییات و شیعر و زبیان الیالبیه در را کیه  جهیان از برداشیت نیوع این

 قیادر را میا جمعیی ناخودآگیاه ایین بیر خودآگیاهی .کنیید مشیاهده خیود زیسیت و روش زبیان هیایواژه کلیید و فکر طرز

 بگییریم کیه تصیمیم و بیریمب پیی میدرن جهیان بیا قییاس در آدم و عیالم بیه نسیبت خیود تفکیر طرز تفاوت به که سازدمی

 .بگذاریم کنار را چیز چه و نگه داریم خواهیممی را چیزی چه خود فرهن  از
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 منسیوب اییران باسیتان ایشیاه اسیطوره، کیخسیرو بیه را آن سیهروردی کیه اسیت اییران باسیتان عرفیان خسیروانی حکمت

 دارد اییزدی فیره کیه شیاه ایرانیی عرفیان در نیییع. داننیدمی ایرانیی شیاهان خسیروان و حکمیت را آن ای نییزپیاره .داندمی

 هست.  نیز مردم داناترین او. است همه مراد و بزرگ حکیم است، خداشاه و

 بیه بنیا. انید مسیلس پرییان و دییوان، جیادو مردمیان، بیر کشیورند و هفیت پادشیاه کیخسیرو و کیکاووساوستایی  متون در"

 کننیید ومی پادشییاهی سییال 314کیخسییرو تییا کیانیییان و السیی 1444 ضییحاک سییال، 1001 پیشییدادیان شییاهنامه روایییت

 2"کشد.می طول سال 062 ایام این یمجموعه که رودمی آسمان به کیخسرو

 سیهروردی الدینشیهاب نمایید. شییخ اشیراب ییامی منتسیب ایاسیطوره پادشیاه چنیین بیه را خسیروانی حکمت سهروردی

 دنییا بیه نیور از عیالم موجیودات یهمیه :کیه گوییدمی باسیتانی هایاسیطوره و زرتشیت دیین شیاهنامه و از ثیرپیذیریتا با

 بیه دسیتیابی روییت و یوسییله دیگیر سیوی از و اسیت مشیرب از اسیت نیور منبیع کیه خورشید طلوع سو یک از. اندآمده

 اسیت عرفیانی سیلوک و سییر نتیجیه کیه خیود الهیامی بیا است. دسیتیابی بیه معرفیت حقیقیی نور از همه موجودات حقایق

 نیور ماننید خداونید قرآنیی آییات از تیا کوشیید او .پیذیردصیورت میی اسیت، تیاریکی بیه نور یعنی تاباندن اشراب آن نام و

 خییود زده زمییان اشییعری و بسیته جییو در و بگیییرد میدد ،6شیید روشیین خداونید نییور بییه زمیین و 7اسییت زمییین و هاآسیمان

 و زیور دوران از پیس سییناابین چیون دیگیر سیوی از .دهید آشیتی اشیاعره نییز و حیدیث اصیحاب با را خسروانی حکمت

 اش درمقدمییه کییه فقییس کتییابی المشییرقین منطییق یمقدمییه در خییویش عمییر آخییر هایسییال دریی مشییا فلسییفه در تفحیی 

نخواسیتم  اسیت و میردم یعامیه بیرای نوشیتم، اشیارات و شیفا در کیه حکمتیی ایین مین" :کیه اسیت آورده اسیت، دست

 بیرای و اسیت خیواص از کیه ییافتیم دسیت دیگیری حکمیت بیه امیا میاخ کینم بیاز ییدیجد راه یعنیی)کینم  عصیا به شق

 یمقدمیه بیر عیالوه او شیاید. کیرد سیینا تمیامابین کیه کیردم شیروع آنجیایی از مین :گوییدمی سیهروردی 8".نیسیت عوام

 روی هییره بیی .اسییت داشییته دسترسییی فلسییفه و حکمییت در اییین کتییاب هایتمییامی قسییمت بییه المشییرقین منطییق کتییاب

 از ثیرپییذیریتا بییا، کنییدمی وارد مصییری گنوسییی ذوالنییون یفلسییفه رمزآلییود سییپهر در را نییور کییه خسییروانی حکمییت

 سیهروردی کیه کسیانی همیان خرقیان ابوالحسین و بسیطامی بایزیید حیال ، ابیوالخیر، ابوسیعید شییخ ماننید بزرگی عارفان

 .نهییدمی بنییا خییود را اشییراب حکمییت ،خوانییدمی خسییروانی حکمییت تییداوم و باسییتان یفلسییفه عرفییان و احیییاگر را هییاآن

 عمیر پاییان مشیرب اشیعری در بیا ززالیی چیون عیالمی کیه، بیود قیدری بیه اییران روز آن فضای در عرفان و تصو  ثیرتا

 میدنی فضیای گیامه گیام بیایرانیی  تصیو  و عرفیان .گرفیت پییش عرفیان راه زد و دسیت اعتکا  به گفته و فقاهت ترک

 .بودنید مسیلس زبیان ایین بیه کیه علمیایی و فقهیا مخصیوص و بیود عربیی فقیه زبیان. درآوردنید دخیو تصیر  به را ایران

 سیوم قیرن از. بودنید بیود ومخیاطبینش میردم عیادی کوچیه و بیازار روان نثیر بیه فارسی سیره و تصو  و عرفان زبان ولی

 ایرانیی شیعر و کیرد انتخیاب بیود، سیاخته خیود را مسیخر ایرانیی ذوب نییز کیه شیعر را تیدریج بیه عرفیان هجری پنجم تا

 فقیه بیه و علیوم دیین از ایشیعبه نییز هفیتم قیرن اواییل و هجیری ششیم قیرن شید. از عرفیانی شعری خود زالب وجه در
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اثبییاتی  یادلییه در وجییود وحییدت و والیییت مباحییث شیید و عرفییانی مالصییدرا و کاشییانی فییی  مالمحسیین یوسیییله

  .یافت ایویژه اهمیت توحید و امامت و پیامبری وتاویل

 و نوافالطییونی آن افالطییونی، مختلیی  هییایگرایش و گونییاگون هایفرقییه و و شییقوب ازلییب در ایرانییی تصییو  و عرفییان

 جهییان کلییی حقییایق بییه تییا کوشییدمی سییلوک و سیییر راه از عمییدتا و گونییاگون هییایراه از یعنییی. اسییت وجییودی وحییدت

 جهیان کبیری یعنیی عیالم بیهخ انسیانی روم یعنیی) صیغری عیالم در سیلوک و سییر از کیه اسیت معتقید و کنید پیدا دست

 و خییوار را دنیییا و کییرد نمییر صییر  جسییمانی لذایییذ باییید از کییار اییین بییرای کنیید ومی پیییدا دسییت مثییالی عییالم و هاایییده

 .نگرفیت جیدی را آن و داشیت را تعلیق حیداقل بایید آن بیه. اسیت مجیاز جهیان و پسیت جهیان دنییا این. شمرد مقداربی

 در کیه ،سیاخته پیارادایمی فرهنگیی چنیین در ییافتن پیرورش. نییز میا و عرفیان میذهب و دنییا از میذمت ستا پر ما اشعار

 و اسییت آب نقییش و مجییاز جهییان اییین و باشییندواقعییی مییی حقییایق هاایییده و انییدحکمییت باسییتانی ممهییر هایاسیطوره آن

 و گیرنیدنمی جیدی را دنییا کیه مسیلک بیریج و قیدری قضیا و، آوردمیی بیار بیه را هاییانسیان این فرهنی . ندارد اعتبار

 جییایگزین شییهود و کشیی  راه از ثابییت حقییایق داشییتن مییدعیان .حقیقییت داشییتن ارادتمنیید مییدعیان و سییینه بییه دسییت

 کییه کنییید فکییر شییاید .باشییندمی آنییان از بییاالتر بلکییه و مجسییم امامییان هییابندنیید. ایندیو طهمییورث فریییدون و و کیخسییرو

 زمیان امیام دییدن دعیوی از .کنیید نگیاه شیودمی چیا  اییران در کیه کتبیی بیه ستکافی اما ،تاس گذشته سخنان این زمان

 و آمییزاشیارت جمیالت در ییا کیه ادعاهیا ایین دربیا ذات بیاری تعیالی  اتحیاد رسییدن بیه مقیام حتیی و خدا با مالقات تا

 اییین در ،نویسییدمی هییاآن یرهدربییا ایشییان مریییدان یییا شییود ومی ادعییا اشییخاص خییود یوسیییله بییه کییه یییا برانگیییز وهییم

 تیا خانقیاه قطیب همچنیین اصیولی عیالمی و اخبیاری فیردی تیا خییا  کسیوت در شییخی از. دارد فیراوان وجیود هاکتاب

  .پرداخت خواهیم قضیه ساختاری بیشتری از این یاتجزی به دموکراسی و بین چالش بخش در مدعی. گمنام افراد

 دنبیال بیه همیواره فرهنگیی چنیین پیرورش یافتیه در یجامعیه .ماسیت توجیه ردمیو مفهیومی مالتتیا بخش بیشیتر این در

 اطاعییت مرییدان بگویید چیه هیر او. مرییدان اسییت راه چیرا  و دارد مشیت خیویش را در حقییایق کیه میرادی. اسیت میراد

 ییا و خیدا خلیفیه ییا سیایه و، فقییه میدعی وارسیتگی ییا و حکییم قالیب در شیاه. اسیت نهادینیه اطاعیت فرهنی . کنندمی

 چنییین در .اوسییت حییال شییامل الهییی ییییداتتا اسییت و دانییایی ودرعییین حییال ممهییر حکومییت سرا در او جانشییین

 .داشت تعجب ،یافتعمومی نمی پذیرش فقیه مطلقه والیت اگر فرهنگی

 بیه فلسیفه و علیم دیگیر میدرن جهیان در کیه، گییردمی قیرار میدرن دنییای بیا تضیاد در بیشیتر هنگیامی آشیفته وضیع این

 ممتنیع و محیال امیری را بیه آن وصیول بیود، لقاییکلیی  کیه بیه حقیایق وجیودی بیا کانت .نیست کلی حقایق کش  الدنب

 ماننید تعبیرهیایی در بیشیتر هیاآن ولیی پیذیرفتمی را هااییده جهیان نیوعی بیه کیه وجیودی با آلمانی الیسمیاید. دانستمی

 .دادیهوسرل و آدرنو بازتاب م پدیدارشناسی در را یا آن یافت ومی زمانه هگل باز روم و جهانی روم

 دیگییر روی بلکییه نتراوییید، بیییرون مییوتزارت و بتهییوون دلنییواز موسیییقی فقییس آلمییانی الیسییمیاید درون از وجییود اییین بییا

 .کردمی جستجو برتر نژاد و کامل انسان در را حقیقت فاشیسمی بود که گرفتن قدرت نیز سکه

 کلیی حقیایق بیه دسیتیابی ادعیای شید. نهیاده کنیاری زیرب بیهر جنی  د از پیس فضیای در یسیمالیاید یعنیی پیارادایم این

 شییده اسییت. رانییده حاشیییه بییه الاقییل و  شییده گذاشییته کنییار بییه زربییی یفلسییفه اقل درحیید زییرب جهییاندر نگییوییم اگییر
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 .اسیت دیگیر یییجز میوارد بیا تجربیه هیر مقایسیه دنبیال بیه یعنیی .اسیت قیاسیی نگر وجزیی استقرایی یعنی ،علمی روش

 زمیانی محیدود اعتبیار دارای و پیذیرابطیال علمیی هاینمرییه بنیابراین و نیدارد دسترسیی حقیقتیی هییچ بیه که داندمی علم

 گروهیی و فیرد هییچ انحصیار در حقیقیت کیه اسیت مطلیب ایین قبیول دموکراسیی بیه حصیول شیرایس از یکیی .باشندمی

 ثابییت حقییایق فرهنیی  در مییا خ.حقیقییت بییه دسییتیابی کییانتی امتنییاع)سییت نی دسترسییی قابییل حقیقییت اصییوال یعنییی. نیسییت

 ایین. نیسیت ییا و هسیت ییا نیسیت. حقیقیت تسیامح قابیل و اسیت ثابیت حقیقیت زییرا نداریم، را تسامح و تساهل امکان

تعامیل گروههیای مختلی   توانید میورد سیازش ومیی ،چیون نسیبی اسیت و اسیت تاوییل و تغیییر قابیل واقعیت است کیه

 پیشیوایان حقیقیت صیاحبان .نیداریم نییز مفهیومی جهیت از را دموکراسیی بیه دسترسیی امکیان میا که است این. قرار گیرد

 و انییدحقییایق اییین یهمییه صییاحبان هااسییطوره آن بییر عییالوه .دارد خییود آن از را حقیقییت یهمییه گییروه هییر و هسییتند مییا

 لحییا  از زربییی جوامییع در لیسییمراپلو و گراییییکثییرت .اسییت اتحییاد و دانییایی ،قییدرت حکمییت، اسییطوره پادشییاهی نهییاد

 در مانییدن بییاقی .اسییت صیینعتی انقییالب و رنسییانس از پییس زییرب بینیجهییان در بییزرگ چییرخش اییین مییدیون مفهییومی

 بیه کیه سیلوک و سییر و بیاطن اهیل خیواص و از معیدودی فقیس کیه ایین بیه آوردن ایمیان نییافتنی و دسیت حقایق سپهر

 سیازد.سیترون میی ای بسیته ونیاگزیر جامعیه ،دارنید دسترسیی حقیایق یگنجینیه بیه ،دانیآمده لیینا بشیریت عالی درجات

 هیر . دراسیت اسیتداللیر هی در قیاطع برهیان شیعر فرهنی  میا در زییرا. هسیت حکییم همیان نییز شیاعر میا ازلیب برای

 نییزه مقالی در شیعر .اسیت بیشیتر اسیتدالل علمیی ردیی  چنید از مخاطیب حیال در مناسیب شیعر بییت دو ثیرات سخنرانی

 و جنییاس و اسییتعاره فضییای اسییتز زیییرا چنییین چییرا راسیتی بییه. اسییت نویسیینده اسییتدالالت افییزایقییدرت و بخشزینیت

 خییود تسییخیر در را مییا جییان کییه افالطییونی مییوازی جهییان بییه را مییا و نشیییندمی مییا تییاریخی ناخودآگییاه در کلمییات ایهییام

هییای دل افییق بییه و کنییدمی بییر خییاکی جهییان اییین از را مییا پییای .دهییدمی پییرواز ابرهییا و هاآسییمان روی بییر بییرد ومی دارد

 عشیق ییا) حقیقیی عشیق و معنیوی فضیای ییار بیه و گییردمی اختییار در را میا تخییل یقیوه. دهدمی پرواز دوردست انگیز

 از اطاعییت بییه را عمییومی اذهییان و کییرده منتقییل سییروران مییرادان و و اسییاطیر بییه را معنییوی . قییدرتبییردمیخ حقیقییت بییه

ملتیی  هیاقیرن و هیاهیزاره طیول در جهیان از شیناختی چنیین تیداوم. دهیدمی عیادت پیشگی و مریدی ایشیانو ارادت آنان

 بیرای جامعیه در خیود رهبیر و میراد جسیتجوی در همیواره کیه ،بیار آوردهه بی صیفت مریید پرسشیگر وناو  خیواطاعت را

 و حکیییم پادشییاه کیی  بییه رودشجییواز و کییه مییوازی مقییدس جهییان اییین .اسییت خییویش تکلییی  تعیییین و یییابیجهت

 میا عمیومی اذهیان در عرفیان و تصیو  و نثیر و شیعر و فقیه و دیین یوسییله بیه ، چنیاناسیت زهیاد و اقطیاب و اولیااهلل

  .کنیممی زندگانی خاکی زمین روی برپا  یک با فقس که ما ،کرده خوش جای

 نمیوده، باعیث بیشیتر مراتیب بیه زیرب بیا را میا ارتباطیات کیه میدرن یدوره در زنیدگانی کیه اسیت ایین میا دیگر مشکل

ای واژه هیاآن از کیدام هیر بیرای ایمکیرده سیعی میا .کننید احاطیه را میا زبیان جدیید لغیات و مفیاهیم از انبیوهی کیه شده

 و . شیعرماسیت فرهنی  از خوذامی کیه دارنید بسییار متفیاوتی بیار معنیای ازلیب لغیات ایین هیایمعادل ولیی .معادل بیابیم

 طلییب هییاآن از عرفیان دلپییذیر و آورمسیتی فضییای اسییت کیه بخشیییده ایهچندگانی و ایاسییتعاره معیانی غییات،ل مییا بیه نثیر

 .کرده استمی
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 واقعییات دییوار درود از کیه ،سیوداگر نبیودیم و میدرن صینعتی جهیان ییک در زیسیت بیه مجبیور ما اگر نبود مشکلیالبته 

 مفیید میادی و معنیوی و فرهنگیی محصیوالت از انبیوهی بیا د وبیرمی میا موهیوم نشیین وجهیان دل بیا جن  به را موجود

 .خود درآورده است به محاصره را ما مادی ما و اجتماعی و فرهنگی تولیدات از برتر و

 بشییر حقییوب از برخییورداری را آن مییدرن معاصییر فرهنیی  و دانییدمی نفسییانی مییادی و تعلقییات از رهییایی را آزادی عرفییان

 و معنییای اسییتعاری پارسییی شییعر در معشییوب و عشییق بییرای مییا. کنییدمی اسییتبداد معنییی قییید از رهییایی و مییدنی حقییوب و

 آن از خیود ذوب بیه کیس هیر کیه چینیدمی هیم کنیار در را کلمیات چنیان ییظرافیت جیادو بیا ما شاعر .داریم یاچندگانه

 و قشییری مسییلمان کنییید، از مالحمییه را حییافر دیییوان شییما .کنییدمییی اسییتخرا  خییود یسییلیقه مطییابق ییمعنییا

 آن مسیلک دیگیری و میذهب هیر یپییرو و دگرانیدیش وفی،صی طلیب، اصیالم لیبیرال، افراطیی، چی  تیا گیرگرفتهسخت

 چنیین چییزی چیه جمیالت و کلمیات معیانی چنیدگانگی و بیودن رمزآلیود جیز .داردمیی عزییز آسیمانی کتابی همچون را

 و خردگرایانییه الزامییات مییتن در باییید کلمییات هکییآنحییال دهییدزمی نشییینشییعر دل اییین بییه را بییاالیی ویییلات قییدرت

 بلبییل مملکییت گییل ومییا  زبییان شییعر .باشییند داشییته را خییود شییده تعرییی  و اسییتاندارد معییانی مییدرن دوران راسیونالیسییتی

ن زبییا عکییس بییر . امییاسییازدجمهییوری اسییالمی مییی و تیمییور مغییول و یحملییه حتییی در درون جهیینم واقعییی در خیییالی

 دهد.آزاد تحویل می نم واقعی کشوری آباد وجه ی و مدرنیته ازتکنولوژ، صنعت

 اسیتعاره و ایهیام نشییندل فضیای ایین بیه کیه را ذهنیی کیه فرساسیت،طاقت و مشیکل بیس کیاری کیه فرماییدمی تصدیق

 را کلمییات و جمییالت کییه ییفضییا خییو داد. مییدرن دوران راسیییونل و خردگییرا میینمم و جییدی فضییای بییه ،کییرده عییادت

  بگیرد. خود استخدام در جناس ایهام و بدون ،تا آنجا که میسر است ،خواهدمی

 ایین بسییاری اسیت کیه سیخت و دردآور قیدری بیه فرهنگیی سینت سینتی و فرهنی  ایین از شیدن جدا ما یجامعه برای

 حاصییل وتییاریخی  طبیعییی فراینیید یییک نییه اسییت، معاصییر مییدرن جهییان در زنییدگانی الزامییات از را کییه اجبییاری جییدایی

 ها وصهیونیسییت یهتوطئیی حاصییل زییرب و در قدرتمنیید بسیییار سییری و محافییل ینقشییه بلکییه بشییری پیشییرفت

 بیر آن اصیلی یپاییه کیه قیدرت نیدادن دسیت از بیرای جامعیه منیدانقیدرت تلقیین ییا و بیاور این .دانندها میامپریالیست

 یت دورهالزامیا. اسیت ایرانییان میا عمیومی اقبیال و پیذیرش میورد و دارد وسییعی پایگیاه جامعیه اسیت، در اسیتوار سنت

 و فرهنگییی تهییاجم را آن ایییران جامعییه انییدیش رهبییرانذهیین توطئییه ولییی ،اسییت جییوهر وطبیعییت دنیییای مییدرن مییدرن

 داند. می ما تمدن و فرهن  تسخیر برای دشمن شده حساب ینقشه حاصل

ن چنیین ایی .شیوند حیذ  میا فرهنی  از بایید دیین و عرفیان و ادب و شیعر کیه گیوییمنمی وجیه هییچ به ما نشود، اشتباه

 دارد و بسیییاری بخییشآرام و انگیییزدل هایجنبییه مییا عرفییان و شییعر خصییوص بییه .نییه ممکیین اسییت کییاری نییه صییحیح و

 خودآگیاهی افیزایش گیوییممی کیه آنچیه بلکیه .دادنیی نیسیت دسیت یچ روی ازهی بیه  کیه کرده تصر  را هنر از هاییقله

 در معنییوی و عرفییانی زنییدگانی بییین تییا بخشییدمی تییوان را مییا کییه اسییت سیینتی و تییاریخی ناخودآگییاه اییین بییه مییا جمعییی

بیه  اینکیه بیدون. باشییم زیسیت دوگانیه بیه قیادر میدرن فرهنی  و سینت در روزمیره و میادی زنیدگانی ی ویفرهن  قدما

 شویم. دچار فرهنگی پارگیروان

 


