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ساو اندیشه عنوانی است ترکیبی متشکل از دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی؛ واژه ساو از نام محلی کوه سبالن در استان اردبیل (ساوآالن) گرفته شده که در معنای لغوی به معنای صدا
و وحی میباشد که با ترکیب واژه اندیشه به معنای کلی صدای اندیشه میباشد( .ساوآالن :گیرندهی صدا و وحی)

سخن سردبیر

زهرا اسدی

« َطل َُب ال ِع ِلم فَریضَ هٌ َعلی ک ُِّل ُمسلم ،أال َو ِإنَّ الله ٌی ِح ٌّب بغا َﮤ ال ِع ِلم»
فرا گرفنت دانش بر هر مسلامنی واجب است ،آگاه باشید که خداوند طالبان علم را دوست میدارد.
پیامرباکرم(ص)
راز ثرومتند شدن 40 ،راه برای رسیدن به خوشبختی 10 ،توصیه برای زندگی زناشویی 5 ،قدم تا رسیدن به اهداف،
راهحل تضمینی برای دستیابی به اعتامد به نفس و  ...عناوین نام آشنایی که به وفور با آنها مواجه میشویم؛
به عبارتی روانشناسی زرد.
در تعریف روانشناسی گفته میشود ،روانشناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه
روان (ذهن) و فرآیندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده میپردازد؛ اما روانشناسی زرد یا ،Fake Psychology
هیچگونه ادعای علمی نداشته و از روش علمی پیروی منیکند و روانشناس منا که هیچ تخصصی از روانشناسی
ندارد ،محتواهای عامیانه و عامیانه پسند را به صورتی جذاب و فریبنده جلوه میدهد .اصوالً روانشناسی زرد
سعی میکند به مخاطبان راهکارهایی بدهد و ادعا کند رمز زندگی و راز موفقیت را میداند و این توانایی را
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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دارد که شام را در مدتی اندک به پاسخ رهنمون کند ،درحالی که چنین قاعدهی کلی وجود ندارد و راهکارهای
یکسان برای افراد مختلف با رشایط گوناگون ابدا ً مناسب نیست ،ما انسانیم ،انسان داتاً ناطق است ،این خود
افراد هستند که بایستی با توجه به رشایطی که دارند صحیح را از غلط متییز داده و شیوهی صحیح زندگی را
بیابند.
متأسفانه شاهدیم که امروزه رواشناسی زرد در جامعه و بهخصوص در فضای مجازی از استقبال عمومی
برخوردار شده است در حالی که روانشناسی زرد هیچ کمکی به مردم نکرده و نخواهد کرد .این روانشناسی علم
منا افراد را مقهور و مغلوب محتوای جذاب خود میکند ،آنان گامن میکنند حقیقت هامن است که روانشناسی
زرد میگوید ،اما از آنجایی که مانع تفکر میشود ،افراد و در نهایت جامعه را به سقوط میکشاند.
در مقابل ظهور و جوالن روانشناسی زرد ،اهمیت تفکر و فلسفه ورزی بیشرت میشود .به جای مطالعهی این
چنین کتابهای ویرانگ ِر علم منا که پاسخهای دم دستی به مسائل بنیادین زندگی میدهند ،فلسفه بخوانید تا
راه تفکر را بیاموزید و توانایی حل مسائل زندگیتان را داشته باشید.
عدهای تصور میکنند فلسفه رشتهای پیچیده و مختص محصالن آکادمیک است در حالی که همهی افراد در
طول حیات خود بارها و بارها با سواالت اساسی رو به رو شده و در پی پاسخ بودهاند .فیلسوف نیستند ولی
میاندیشند .پس نیازمندی ما به فلسفه امری مربهن بوده و اهمیت آن غیرقابل انکار است.
خداوند را شاکرم که توفیق آمادهسازی و انتشار شامرهی نهم دو فصلنامه علمی-فرهنگی-اجتامعی نرشیه ساو
اندیشه را در پاییز  1400عنایت فرمود .امید است محتوای این شامره مورد توجه خوانندگان گرامی قرار گیرد .به
نوبهی خود هفته فلسفه را خدمت اساتید بزرگوار ،دانشجویان گرامی و دوستداران عزیز این رشته تربیک عرض
میکنم و از متامی عزیزانی که در انتشار این شامره همراه ما بودند تشکر و قدردانی میمنایم.
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دوفصلنامه علمی ،فرهنگی ،اجتامعی ساو اندیشه

بخش اول:

تأمالت
فلسفی
عشق افالطونی ،راهنمای
اندیشه

بهناز پروین

فلسفیدن ،بازیکردن و

مردن

فاطمه رازیزاده

ضرورت و اهمیت تفکر

انتقادی در عصر حاضر
دکرت نرسین رساجیپور

عشق افالطونی ،راهنمای اندیشه

بهناز پروین دکرتای فلسفه غرب
برشمردن مولفههای اصلی اندیشه افالطون و مترکز بر
آموزه مثل و لوازم و تبعات منطقی آن در حوزههای
مختلف معارف برشی ،از دانش تجربی تا سیاست
و از هرن تا فلسفه ذهن ،جریانی است که در طول
تاریخ اندیشه بعد از او کامبیش ادامه داشته و در
نظر متخصصان رنگ مالل نگرفته است .عدهای بر
این باوراند که سخن از این اندیشهها هیچ ارتباط
مستقیمی با جهان اندیشه امروز و مسائل مبتال به
افراد جامعه ندارند و رصفا به محافل دانشگاهی
و تخصصی محدوداند ،اما در خود تاریخ فلسفه با
افکاری روبهرو هستیم که از دل کتابها و مقاالت
تخصصی جان گرفتهاند و محرکی برای جریانهای

فکری و حتی نهضتها و انقالبها شده-اند .شاید
پیگیری این جریان در مورد آثار افالطون که از قضا
برای عامه مردم و از گفتوگوهای مردم عادی حکایت
میکند ،سادهتر هم باشد؛ اما در این میان آموخنت
آیت عشق از دفرت عقل افالطونی جای تامل بیشرت
دارد .عبور از مسیر پر پیچ و خم مباحث فلسفی به
خودی خود دشوار است ،چه برسد به وقتی که با
معامی عشق درآمیخته باشد ،با این حال با نگاهی به
محاورات افالطون در مییابیم که وی تصویر متفاوتی
از عشق نشان میدهد؛ تصویری که در آن عشق با
مختصات افالطونی در عین دشواریهای ذاتی خود،
حل مسائل فلسفی را آسان میسازد و انسان را از
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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تامالت فلسفی

جهل و تاریکی به معرفت و روشنایی رهنمون میکند.
در این نوشتار ابتدا تالش میکنیم با درنظر گرفنت
شاخصههای مستدل برای خوانش آثار افالطون ،روش
تبیین آراء مطرح شده در آثار او را بیابیم .سپس
میکوشیم با مروری بر چهار تصویر افالطون از عشق
در چهار محاوره متفاوت ،منایی کلی از نسبت عشق
افالطونی با معرفت ،بهویژه در جامعه امروز و برای
عموم مردم ترسیم کنیم.
خواندن افالطون
آنها که بعد از مطالعه اجاملی تاریخ فلسفه و یا
مروری کلی بر داستان فلسفه ،برای اولین بار به رساغ
آثار افالطون میروند ،نه با متونی پیچیده و خشک و
پر از اصطالح ،بلکه با منایشنامههایی ساده و روان و
فضاسازیهای قابل درک و ملموس روبهرو میشوند.
گاهی این ظاهر ساده مخاطب را به اشتباه میاندازد
و هر جمله را نوعی اظهار نظر افالطون تلقی
میکند در حالی که در منایشنامه فضای طرح هر
جمله ،شخصیت گوینده ،پاسخ شخص مقابل و مسیر
گفتوگو تا پایان ،از جمله مولفههای تعیین کننده
ارزش منطقی گزارهها هستند .از این رو ابتدا مخترصا ً
به مسیر کلی منایش و سپس به برآیند گفتوگوها
حول پنج محور انسانیت ،جسامنیت ،جنسیت ،
نسبت عاشق و معشوق و غایت عشق میپردازیم.
عشق در ضیافت
ضیافت جزو محاورات میانی است که به باور عدهای
از مفرسین پیش از فایدروس نگاشته شده است.
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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مقدمه منایشی و صحنهپردازی دقیق آن نشان دهنده
تالش برای حقیقت منایی به لحاظ تاریخی (حدود
 400ق.م) است .شخصیتهای محاوره عبارتاند از:
•آگاثون :برنده جایزه بهرتین تراژدی در
نوجوانی ،محبوب پاوسانیاس ،جوان زیباروی
جمع
•آپولودوروس :راوی رسسپرده سقراط در سه
سال اخیر ،مدافع سقراط در دادگاه ،پدر
هیپوکراتس با حجب و حیا در پروتاگوراس
•فایدروس :مرید هیپیاس سوفسطایی
•پاوسانیاس :همنشین سوفسطاییان ،از اعضاء
گارد سلطنتی
•اروکسیامخوس طبیب :همراه سخن هیپیاس
در پروتاگوراس
•آریستوفانس :کمدیپرداز «ابرها» در ذم
سوفیستها و سقراط
•آلکیبیادس :همنشین سوفسطاییان
چنانکه میبینیم بیشرت شخصیتها به سوفسطاییان
نزدیکاند و باید توجه کرد که توصیف آنها از عشق
هر قدر مطلوب و زیبا به نظر برسد ،خطایی دارد که
از نظر دور مانده است.
در سخرنانی فایدروس عشق خدایی است که قدمت
بسیار دارد و به نقل از هزیود پدر و مادر ندارد .برای
فرد و جامعه نعمت بزرگی است از جمله به واسطه
حضور معشوق باعث رشم از بدی و تالش برای رسیدن
به زیبایی تا مرز از جان گذشنت میشود و چون در
دل و جان عاشق خانه میکند ،او را شبیه خدایان
میسازد .در نظر پاوسانیاس افعال خنثی هستند

و زیبایی و زشتی نتیجه نحوه انجام کارهاست.
دو آفرودیته زمینی و آسامنی وجود دارند که اولی
ناپایدار و با هدف کامیابی است و دومی پایدار و
با هدف افزایش خرد معشوق؛ لذا اهمیت تعقیب و
گریز برای آزمودن عاشق روشن میشود .به زعم او
این عشق میان افراد همجنس است و چون قدرت
میآفریند ،در مرشق زمین به علت خودکامگی و
استبداد رسکوبگر فرمانروایان قبیح شمرده میشود.
اما اروکسیامخوس طبیب به عدم انحصار اِ ُرس به روح
انسان و بهرهمندی همه جهان اعم از حیوان و گیاه
از دو نوع عشق باور دارد و نظر امپدکلس را تداعی
می-کند .ریشه همه هرنها اعم از پزشکی و کشاورزی
و موسیقی و ورزش در عشق است که هامهنگی
میآفریند .خویشنتداری و عدالت و هامهنگی و
تعادل از ارس خوب و بیامری و آشفتگی از ارس بد
است.
آریستوفانس با مراجعه به طبیعت و تاریخ برش به
سه جنسی بودن آدمیزاد (مرد ،زن و آمیخته) اشاره
میکند که تنی گرد با چهار دست و چهار پا و حرکت
چرخشی و قدرت زیاد داشته است .آنها بر خدایان
شوریدهاند و و با دو نیم شدن به سزای این گستاخی
رسیدهاند .اکنون هر نیمه در آرزوی رسیدن به نیمه
دیگراست و اینگونه همجنسگرایی به عنوان آرامش
رسیدن به نیمه دیگر به طرز طعنه آمیزی تبیین
میشود.
آگاثون بر ستایش خود عشق به جای آثار تاکید دارد.
عشق ،جوانترین خدایان (مخالفت با فایدروس)
و لطیفترین ،زیباترین ،عادلترین ،شجاعترین و

خویشنتدارترین آنهاست ،چون خویشنتداری یعنی
تسلط بر لذتها و عشق قویترین لذت است.
سقراط با انتقاد از سخرنانان به دلیل نسبت دادن
خوبیها به موضوع به جای گفنت حقیقت درباره
آن از آگاثون میپرسد :آیا عشق عشق چیزی است
یا با کسی و چیزی نسبت ندارد؟ آیا عشق خواسنت
چیزی است که داریم یا فاقد آنیم؟ سقراط به نقل
از دیوتیام ،زنی خردمند ،میگوید :عشق میان زشتی
و زیبایی و نوعی دایمون (میان انسان و خدا) است.
در جشن آفرودیته ،خدای زیبایی از رابطه پنیا خدای
فقر با پوروس خدای جویندگی پدیدار شده و در پی
حقیقت خیر و زیبایی است ،در همه آدمها هست
چون همه در جستوجوی خیر و خوشبختیاند.
عشق راستین تولید در زیبایی و بارور ساخنت آن
است .آمیزش زن و مرد عملی است الهی چون تولید
وجه خدایی دارد.
از ضیافت چنین بر میآید که عشق ابتدا دل بسنت به
تن زیبا در جوانی ،سپس لذت از هامهنگی تن و روح
وقف او شدن و بعد دیدن زیبایی روح ،دیدن زیبایی
اخالق و قوانین و رسانجام ناچیز شمردن زیبایی تن و
حرکت به سمت دانشها و هرنها با کمک راهنام و
رسیدن به عامل حقایق رسمدی و تغییر ناپذیر است .بر
این اساس چارهای جز رشوع از زیبایی زمینی نیست.
هدف عشق نه خود زیبایی بلکه تولید در زیبایی
است .عشق ذو مراتب و ذو مراحل است و در هر
محله تولید متناسب با آن رخ میدهد .اما این محاوره
با ورود نا بههنگام و سخرنانی برهم زننده آلکیبیادس
واکنش هیجانی او به حضور سقراط ادامه مییابد.
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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سقراط در ظاهر عاشق جوانان زیبا و در باطن
خویشنتدار و شجاع است .گویا او تجسم توصیف
خود از عشق است .مهامنی با ورود گروه جدید
مهامنان مجددا ً آشفته میشود .همه در خواباند و
سقراط بیدار!
واژه ( )to kalonکه کلید دریافت عشق است ،در
ابتدا بر زیبایی جسامنی داللت میکرده و شامل
توامنندی و سالمت نیز میشده که بیشرت با سالمتی و
توامنندی جسامنی گره میخورد ،اما بعد ها به معنای
رشیف و خوب به کار رفته است .در اندیشه یونانی
اساساً چیزی منیتواند زیبا و در عین حال بد و رش
باشد .از سوی دیگر کالون در معنای عامتر تناسب
یا مناسب برای کار نیز معنا میدهد؛ هرچند اغلب
معنایی زیبا شناختی به خود میگیرد .این معنا از
مصدر اسم ( )kalonیعنی ( )kaleinبهدست میآید
که به معنی فراخواندن ،جذب و تهییج است .افالطون
خود در جایجای محاورات ،خیر و زیبایی را قرین
یکدیگر ساخته و یا حتی آنها را به یک معنا و بعضاً
بدل از هم به کار میبرد .تا جایی که گفته شده است:
«زیبا و خیر همواره یا در عمل ،چیزی جز دو نام برای
یک چیز نیستند ».کروچه نیز معتقد است از میان
همه تعاریف ،تساوی خیر و زیبا شایع و مستعلی
است.
بنابراین عشق حتی در نازلترین مرتبه خود توجه به
خیر و زیبایی است و از این لحاظ ممدوح و قابل
ستایش .از طرف دیگر عشق در ذات خود بر نوعی
فقدان داللت میکند که ذاتی موجود انسانی است
و لذا عشق امر انسانی و نه الهی محسوب میشود.
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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چون انسان در این جهان همواره در کالبدی زندگی
میکند ،عشق از جسامنیت و به تبع آن غیر قابل
انفکاک است .اما در این عشق هجران ممدوح نیست
و آمیخنت متناسب با غایت عشق ارزشمند است.
غایت عشق تولید و آفرینش است که در هر مرتبه به
تناسب درجه معرفت عاشق بروز و ظهوری دارد و از
تولید مثل تا اندیشه را دربرمیگیرد.
عشق در فایدروس
این رساله را در بازه زمانی آغازین تا واپسین رسایل
افالطون در نظرگرفتهاند ،اما شواهد اخیر به نفع
شمردن آن در زمره محاورات میانی و یا متاخر بیشرت
است .فایدروس تنها محاوره خارج از شهر است
چون به گفته سقراط کشتزارها و درختان چیزی برای
آموخنت به او ندارند .سبک و ساختار آن نیز با سایر
محاورات تفاوت جدی دارد .شخصیتها عبارتاند
از :فایدروس ،سقراط و لوسیاس ،پرس کفالوس که
خطابهای برای سقراط در دادگاه و بعد از آن در پاسخ
به حمله پولوکراتس ایراد کرده است.
در ابتدا خطابهای از لوسیاس درباره یک موضوع
زشت یعنی تفوق غیر عاشق بر عاشق در کامروایی
از معشوق خوانده میشود که از ندامت عاشق
پس از فروکش احساسات در مقابل غیر عاشق که
محتاطانه عمل کرده حکایت میکند .او رنجهای
راه عشق و ناتوانی از مهار خود را به پای معشوق
میگذارد و با حسادت و ترس از توامنندی و معارشت
معشوق راه را بر رشد او و خود میبندد .سقراط
در مقابل این خطابه ابتدا سکوت میکند و بعد به

ایراد سخرنانی اول خود میپردازد .ابتدا بر اولویت
پرسش از چیستی عشق بر تفوق عاشق یا غیر عاشق
تاکید میکند .عشق خواسنت است در عین حال غیر
عاشق نیز خواستار زیبایی است( .مشابه مهامنی) دو
نیرو در انسان وجود دارد :لذت طلبی غریزی لجام
گسیختگی (هوبریس) و تالش برای رسیدن به نیکی
خویشنتداری (سوفروسونه) عشق اشتیاق نامعقول
برای لذت زیبایی و توجه به زیبایی تن و در نتیجه
متایل به ضعف و نادانی محبوب برای بهرهگیری از او
و جدا کردن محبوب از بستگان و نزدیکانش است .در
نتیجه چیزی جز دلزدگی عاشق و نقض عهد و ندامت
معشوق و التامس به عاشق به بار منیآید.
اما سقراط متاثر از ندای درونی از سخرنانی اول با
پشیامنی توبه میکند و سخرنانی دوم را برای تطهیر
خود انجام میدهد .در اینجا عشق نوعی دیوانگی
است و دیوانگی از بزرگترین نعمتها و رسچشمه
دانشها و هرنها چون جنبه الهی دارد؛ در مقابل
هوشیاری که جنبه انسانی دارد.
سپس برای توضیح عشق و پیش از آن ذات (اوسیا)
نفس برش اسطورهای را بیان میکند .روح جنبش مداوم
دارد و لذا مرگناپذیر و به نیروی متحد اسب ارابهای
بالدار و ارابه ران شبیه است .در روح خدایی ،خود
ارابه ران و تبار اسبها نیک است .اما در روح برشی
یکی از اسبها خوب و دیگری بد و رسکش است.
ارواح در جهان بی پایان به کمک بالها پرواز و امور
خدایی یا خود حقیقت ،زیبایی و حکمت را مشاهده
میکنند .امکان شهود گاه به گاه برای مقلدان خدایان
نیز فراهم میشود .پس از تصادم ارواح به واسطه

رسکشی اسبها سقوط میکنند و روح به بدن تعلق
میگیرد که در نتیجه آن بال و پر خود را از دست
میدهد .اما با ادراکهای حسی کثیر رویت ایده در
وحدت عقالنی حاصل میشود که زمینه ساز رشد
مجدد بال و پر روح است .ایده زیبایی در میان ایده
ها درخششی خاص داشته و تنها ایدهای است که به
چشم تن در میآید .در مواجهه با زیبایی دو واکنش
تصاحب و پرستش قابل تصور است ،با دیدن زیبایی
و هیبت آن لرزه بر اندام عاشق میافتد و بالهایش
مانند دندان بچه میرویند .او در پی پیوستگی مدام
با معشوق است .البته واکنشهای عاشق با خدای
مورد تبعیت در گردش آسامنی و انتخاب معشوق با
سیرت و طرز فکر خود عاشق نسبت مستقیمی دارد.
سقراط در اینجا به توصیف اجزاء سه گانه روح و
مطیع کردن اسب رشور با عشق میپردازد و عدالت
را در حفظ حدود هر بخش میداند و بر همین اساس
به حدود رابطه جسامنی و پذیرش میزانی از آن نیز
اشاره میکند.
در بخش بعدی که به قول سقراط چم خوبی در بحث
ایجاد کرده به نوشنت و اجتناب از آن پرداخته شده
رشط خوب سخن گفنت از نظر افالطون دانسنت حقیقت
درباره موضوع است .هرن خطابه مانند موجود زنده
است و اجزایی دارد .روش دانسنت حقیقت درباره هر
موضوع دیالکتیک است که جمع کرثات و وحدت آنها
را نتیجه میدهد .برای سخن گفنت از عشق ،آگاهی از
طبیعت روح ،آنچه از روح اثر میپذیرد و نحوه آن،
طبقه بندی ارواح و سخنان موثر بر هر نوع و ورود
تئوری به آزمایش و عمل رضورت دارد .رسانجام به
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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این نقطه میرسد که نه نوشنت بیرونی بلکه نوشته
شدن سخن در روح شنونده در این روند دیالکتیکی
اجتنابناپذیر و رضوری است ،مانند کاشنت دانهای که
در رساله مهامنی مورد اشاره قرار گرفته است یعنی
فرزند راستین نویسنده و گویند.
در فایدروس نیز عاشق روح برشی به عنوان موجودی
متحرک است؛ اما دقیقا قوای عاقله انسان است
که زیبایی را میبیند و عاشق میشود .جسامنیت
در اینجا تحت سیطره روح است و در روح عقل
فرمانرواست .به همین دلیل حداقلی از رابطه جسمی
قابل پذیرش است اما رابطه جسمی لزوما با رابطه
جنسی برابر نیست .معیار متایز و تعیین حدود،
خویشنتداری و تعریف آن بر اساس اصول عقالنی
است .در این رساله به مصداق رابطه جنسی مرشوع
بین دو جنس ترصیح نشده اما همجنسگرایی صورت
مبدل عشق و معادل سخنوری (صورت مبدل فلسفه)
در نظرگرفته شده است.
وصل مدام و جمع نسبت مطلوب عاشق و معشوق
است و همین اتصال زمینه رشد بال و پر روح و
درنتیجه معرفت افزایی او را فراهم میسازد .غایت
عشق یادآوری حقیقت و متاشای آن و انتقال و رسیان
زیبایی است .شهود و متاشا در اعلی مرتبه ما را به
متثیل خورشید در رساله جمهوری میرساند.
عشق در جمهوری
فضای منایشی این محاوره در فرصت صلح بعد از
جنگ سیسیل و دیداری برای نیایش الهه و برگزاری
جشن طراحی شده است و شخصیتهای اصلی آن
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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عبارتاند از :سقراط ،گالوکن و آدئیامنتوس .گفتوگو
حول محور عدالت و سودمندی آن است ،با اینکه
افالطون ترصیح میکند که جز با شناخت خیر
منیتوان عدالت را شناخت و اجرا کرد .او متثیل غار
را برای نشان دادن اثر تربیت و سمت و سو دادن
به ابزار شناسایی روح با رسعت و آسانی مطرح
میکند ،اما بیان وی دربردارنده نکاتی است که در
شناخنت نگاه او به عشق موثر است .بعضی از این
مولفهها مانند بخشهای روح و درخشندگی زیبایی
از فایدروس و ضیافت به دست آمدهاند.
افالطون در جستوجوی عدالت و بر اساس اشرتاک
صفت عادل روح را دارای سه جزء میداند :اول ،جزء
میل کننده که گرسنگی و تشنگی ،رابطه جنسی و
حتی متایالت بیامرگونه را نیز دربر میگیرد ،در اینجا با
توده یا انبوههای از متایالت روبهرو هستیم .دوم ،جزء
بازدارنده که عهده دار تفکر و تعقل است و سوم،
خشم گیرنده یا اراده که در تعارض قوای اول و دوم
جانب خرد را میگیرد .عدالت این است که هر جزء
به وظیفه خود عمل کند .بنابراین هیچ جزئی رسکوب
یا مطرود منیشود .اما همه باید به تدبیر عقل در آیند
تا به خیر برسند .افالطون در متثیل خورشید نقش خیر
را مانند خورشید جهان محسوس در وجود بخشی به
موجودات و فراهم کردن امکان دیدن و شناخنت آنها
تبیین میکند.
در متثیل غار با غار زیر زمینی روبهرو هستیم که در
آن مردمانی از کودکی در غل و زنجیر به رس بردهاند
و سایههای حاصل از اجسامی در پشت رس خود را
روی دیوار دیده و حقیقتی پنداشتهاند .آنها هم

از آتش پشت رسخود غافل بودهاند و هم خورشید
و جهان بیرون از غار .برای خروج از این حالت و
رویت خورشید چهار مرحله را پشت رس میگذارند که
عبارتاند از دیدن اشیاء و آتش و سایهگردانان ،خروج
از غار و دیدن اشیاء مرئی ،دیدن تصویر خورشید
در آب روان و اجسام صیقلی و رسانجام رویت
خورشید .این مراحل بر مراتب کلی عامل در متثیل خط
همین رساله و نیز توصیف افالطون در فایدروس از
دیالکتیک و در مهامنی از عشق منطبق است.
بلومنربگ با اشاره به استعاره نور در آثار افالطون به
رابطه حقیقت و وجود پرداخته و میگوید« :وجود
هست ،درست به خاطر ذات خودش و نه به خاطر
متضادش .حقیقت نیز درست به همین علت وجود
دارد .حقیقت نور بر خود وجود است؛ وجود به
مثابه نور یعنی وجود به مثابه ظاهر بالذات بودن
موجودات .به همین دلیل است که معرفت در
باالترین صورتش از تامل آرام و غیر فعال «نظر»
( )theoriaمیشکفد ».با تفسیر و توصیفاتی از این
دست ،عاشق با نگاه به زیبایی در واقع به حقیقت
و وجود نظر میافکند و بیهوده نیست که سیر
دیالکتیکی او از محسوس به معقول ،سیر وجودی او
نیز محسوب میشود.
بنابر جمهوری دیدن پایینترین مرتبه زیبایی میتواند
باعث حرکت صعودی به سمت رسچشمه زیبایی و
خود زیبای حقیقی شود .این در حالی است که به
گفته بلومنربگ اساسا اندیشه یونانی بر مبنای رویت
استوار است .حتی لوگوس ،معرفت و ذات نیز به آنچه
دیده شده بازمیگردند و با آن قرابت دارند .اما دیدن

تا روشنایی نباشد میرس منیشود .نکته مهم پایانی این
است که فرد به غار بازمیگردد و با توصیف زیبایی
برای همنشینان سابقش میکوشد آنها را نیز به حرکت
درآورد و دیالکتیک عشق را ادامه دهد ،به بیان دیگر
اتصال وجودی بین مراتب عامل را عاشق درمییابد و
گسرتش میدهد.

عشق در قوانین
فضای منایشی قوانین در واقع چیزی جز گفتوگوی
جدی مرد آتنی ،کلینیاس و مگیلوس نیست .در قوانین
با رصاحت درمورد بُعد اجتامعی و رفتاری عشق
موصوف در دیگر رسائل سخن گفته شده .بزرگرتین
بیامری روح افراط در دوست داشنت و ناتوانی از
دیدن عیوب معشوق شمرده شده است و علت لجام
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
سال چهارم | شامره نهم | پاییز و زمستان 1400

13

تامالت فلسفی

گسیختگی ،نادانی یا ضعف اراده .اما در اینجا هم
قوانین کنرتل روابط جنسی منوط به دانسنت چیستی
دوست داشنت و عشق است که رضورت ایجاب
میکند میان دوستی ،میل و عشق تفاوت قائل شویم.
متایل گاهی نتیجه تشابه است و گاه نتیجه تضاد.
اما در هر حال به شدت آن عشق میگویند .متایل
نوع سومی هم هست که افالطون آن را نتیجه
متایل جسم و روح به زیبایی جسم و روح دیگری
میداند ،مرشوط به پرهیز از آمیزش تن و احرتام به
خویشتنداری و شجاعت و خرد معشوق.
در این رساله افالطون با قاطعیت حکم به اجتناب
مردم از بعضی منودهای عشق شهوانی مانند محارم
حتی در حد خیال میکند و بر گناه و قداست آن
حتی در اساطیر تاکید میورزد .اهمیت ادامه نسل
و وفاداری باعث میشود او در مقابل اعرتاض به
دشواری این حکم مقاومت کند و رابطه جنسی را
تنها به همرس منحرص بداند.
این قوانین از آنجا مورد نظر افالطوناند که اوال
مطابق با طبیعت برشند و ثانیاً نتایج مفیدی برای
جامعه دارند .یعنی او رصف عالقه به زیبایی و عشق
را نکوهش منیکند بلکه واکنش به این متایل را در
نسبت با قوای مختلف نفس مورد ارزشیابی قرار
میدهد.
با این وصف قوانین در تعارض با ارصار و تاکید
افالطون بر عشقورزی و نقش آن در دیالکتیک
نیست .بلکه کیفیت کنرتل عشق در جامعه و مکانیزم
قانونی حاکم برآن را توضیح میدهد.
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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برآیند کلی
بررسی عشق در رسالههای ضیافت ،فایدروس،
جمهوری و قوانین نشان میدهد که برای شناخت روح
و عشق ،آگاهی از طبیعت کل رضورت دارد .عشق
از نفس برشی آغاز میشود و به معرفت بیواسطه
حقیقت خیر (منشاء وجود و معرفت) میرسد و به
نفوس برشی برمیگردد .عشق مانند معرفت حیث
التفاتی دارد و متعلق آن زیبایی است .زیبایی که با
نور و درخشش خود در میان محسوسات نیز قابل
رویت است ،هامن خیر یا وجه روشن و قابل ادراک
آن برای همگان است که با دیدنش میتوان پا در راه
درک حقیقت وجود نهاد .به این ترتیب جسامنیت در
عشق برشی مادامی که در تن سکنی دارد ،اجتناب
ناپذیر است .اما در خود نفس هم قوه شهویه به
رصف انسان بودن ،اقتضائات خود را دارد و الزم
است تحت سیطره عقل فعالیت کند .رابطه جنسی
منحرص در زناشویی است؛ اما عشق منحرص در در
این رابطه نیست؛ بلکه آمیزش دو روح همجنس در
خویشنتداری و عدالت میتواند انسان را در مسیر
دیالکتیک با رسعت بیشرتی پیش بربد و منجر به تولید
اندیشه شود .نسبت عاشق و معشوق آمیختگی و
همنشینی و همراهی به منظور رشد و حرکت مدام
است و گفتوگوی متفکرانه بروز این آمیختگی است.
عالقه در این رابطه متقابل است و لذا هر دو طرف
رابطه به حرکت یکدیگر کمک میکنند .رسانجام این
رشد در تکرار و تربیت به رشد جامعه و همنشینی و
گفتوگوی جمعی میرسد چنانکه در ضیافت شاهد
به تصویر کشیده شدن ظرفیت آن در همه اصناف

و اقشار جامعهایم .غایت این عشق نیز در خود فرد
شهود حقیقت هرچیز و تربیت دیگران به معنی توجه
دادن به گسرتدگی عامل نور و روشنی و عدالت است.

چنین فردی رسانجام در خلق زیبایی تشبه به خدایان
پیدا میکند و جاودانه میشود.
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فلسفیدن ،بازیکردن و مردن
فاطمه رازیزاده دکرتی فلسفه غرب ،مدرس دانشگاه امام صادق(ع)

حدود  2000سال پیش ،زمانی که گالدیاتورها از
روبهروی سزار رد میشدند تا در مکانهایی مشابه
کلوسئوم در بازی بقا بجنگند ،با عبارت آنان که
بناست مبیرند ،به تو سالم میگویند ،1به او درود
میفرستادند .خوشبختانه متاشای شیرها و بربهای
گرسنه که مردمان زنده را تکهتکه میکنند یا مشاهده
مرگ گالدیاتورهایی که سعی میکنند با فریب و
نیرنگ به یکدیگر زخم بزنند و یا همدیگر را بکشند،
دیگر رسگرمی و تفریح آخر هفتهها شمرده منیشود.
حاال رشایط متفاوت است ،نه آخر هفتهها که هر روز
و گاه هر ساعت ،با هجوم نیروهای دشمن و کشتار
مجازی در بازیهای ویدئویی مواجه هستیم.

مرگ و کشنت در بازیهای ویدئویی ،به ویژه بازیهای
مبتنی بر آواتار ،فراگیر است .وقتی بازیکنان توسط
شخصیتهای غیرقابل بازی یا توسط آواتارهای
سایر بازیکنان کشته میشوند ،مرگ آواتارهای خود
را تجربه میکنند .مرگ ،مردن ،کشنت و خودکشی،
افعالی هستند که در بسیاری از بازیهای رایانهای
وجود دارد .مرگ در بازیهای رایانهای چیز عجیبی
نیست .کارکردهای مرگ در بازیهای دیجیتالی
اشکال متفاوتی دارد ،اما به نحو ملموس حضور مرگ
به عنوان یک عنرص زیستی بر تجربه یک بازی به
عنوان یک جهان و جهانی بودن آن میافزاید .از سوی
دیگر کارکرد منادین مرگ در بازیهای رایانهای به
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
سال چهارم | شامره نهم | پاییز و زمستان 1400

17

تامالت فلسفی

این واقعیت مربوط میشود که بازیهای رایانهای
شبیهسازی تجربیات زندگی واقعی ما هستند .آواتار
متثالی از بازیکن در دنیای بازی است .هامنطور که
یک کودک خردسال باید قوانین و مقررات حیات فردی
و جمعی دنیایی که در آن به رس میبرد را بشناسد،
در رشوع یک بازی جدید ،بازیکن هم بیتجربه است
و باید یاد بگیرد چگونه بازی کند و چه اهدافی را
در دنیای بازی دنبال کند ،او نیز باید بر قوانین بازی
تسلط پیدا کند ،تا منیرد .بنابراین و با توجه به اینکه
اصل در بازیها منردن و بقاست ،بازیکنها تالش
میکنند به قدری در بازیها حرفهای شوند که منیرند
و این مسئله در مورد بازیهای مبارزهای و جنگی که
پر از صحنههای کشنت و کشته شدن است ،تصویر
کاملتری مییابد؛ مخصوصاً که محبوبترین بازیها،
برای نسل جوان و نوجوان که نامشان غالباً با نام بازی
ویدئویی گرهخورده ،همین بازیها است؛ بازیهایی
که کشنت و مردن را به عنوان بیاهمیتترین چیز در
جهان تصویر میکنند ،شاید با هدف به سخره گرفنت
مرگ .یک وجه دیگر از مواجهه با مرگ در بازیها
برخورد کاریکاتوری است ،منایش منادین انواع مرگ
2
به صورتهای متامیز در برخی بازیهای دلودیک
دیده میشود ،در این نوع بازیها بازیکنان با هدف
شکسنت ساختار محدود بازی و قوانین آنها ،به جای
اجتناب از مردن آواتار ،به دنبال مرگ آن هستند تا

متام راههای ممکن برای مرگ آواتار در بازی را امتحان
3
کنند .نتیجه ،فیلمهای بازیِ معروف به ماشینیام
است که بسیاری از روشهایی که یک آواتار میتواند
در یک بازی مبیرد ،را نشان میدهند ،استهزای مرگ
به شیوهای نوین! چنانکه برخی فیلمها هم همین
معنای ضمنی را القا میکنند ،شوخی با امر محتوم و
شاید استهزای ترس از دروازه مرگ.
مرگ ،مرگ زیستی 4یا پایان زندگی ،به اصطالح به
معنای پایان فرایندها یا کارکردهای حیاتی است،
فرایندهایی که اندامواره بهواسطه آنها رشد میکند،
یا باقی میماند .مرگ زیستی ،به اشکال گوناگونی
معنا میشود ،مانند توقف فعالیتهای کل مغز (مرگ
مغزی)؛ یا توقف فعالیتهای سطح باالی مغز ،مانند
قابلیت آگاهی؛ و یا توقف کارکردهای قلب .مالک و
ماهیت مرگ هرچه که تعریف شود ،عمالً نه خود
مرگ ،که معرفت به آن است که برای انسان مسأله
ایجاد میکند .همه اذعان میکنیم که تجربه مرگ
بخشی از زندگی است ،اما در واقع این تجربهای
است که فقط از بیرون میتوانیم مشاهده کنیم و
غالبا در درون مرگ را چون اسطورهای دور از تجربه
خود تصویر میکنیم .تالش میکنیم با پنهان کردن
یا رسکوب این اندیشه ناخوشایند که میرا هستیم یا
با چنگ زدن به این عقیده که زندگی شخصی من
جاودانه است و فقط دیگراناند که میمیرند ،اندیشه
Moriturite salutant
deludic play
3
machinima
4
Biological death
1
2
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مرگ را تا آنجا که ممکن است پس برانیم و مذبوحانه
از تناهی زندگی بگریزیم ،همین است که باید اظهار

کنیم به واقع مرگ مسئله زندگان است.

جالب است که پژوهشها در باب بازی نشان میدهند
که غالب بازیکنان متایل دارند شبیهسازیهایی را
بازیکنند که در آن جاودانه هستند یا میتوانند
دوباره به هامن سطح از زندگی که بازی را از دست
دادهاند ،بازگردانده شوند .این ترس از مرگ یا آستانه
کمِ حوصله برای باز تکرا ِر زندگی را منعکس میکند،
بازیکن دوست ندارد مراحل بازی را دوباره تکرار
کند .باز تکرار و فرصت بازگشت و بازآفرینی در
زندگی فیزیکی وجود ندارد و مرگ یک اتفاق نادر
در زندگی است و در زندگی شخصی فرد بینظیر
است ،یعنی ما هرگز به طور مستقیم در حالی که

زندهایم ،مرگ خود را تجربه نخواهیم کرد ،فقط
حاالتی که منجر به آن میشوند را حس کنیم .همین
امر یعنی کاهش تواناییهای ما در دنیای فیزیکی
باعث ناراحتی بازیکنان میشود ،فرد منیخواهد خود
را در دام محدودیتهای قوانین تصور کند .اما حتی
اگر از مردن و متام شدن بازی خوشامن هم نیاید این
مردن در بازی و محدودیت فرصتها و امکانات است
که به بازیکردن معنا میدهد ،هامنطور که مرگ
به زندگی مقصد و معنا میبخشد ،گذرا بودن حیات
و این که زمانِ من ،تو و ما کوتاه است را یادآوری
میکند .باید به خاطر سپرد که با همه گزندگی و گاه
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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تلخی ،حقیقت بر اساس توانایی ما برای هضم کردنش
تغییر منیکند .و بازیها میتوانند به ما نشان دهند
که چگونه برای مرگ خود و دوستامنان آماده شویم و
هنگامی که کشنت وظیفه و تنها راه بقاست ،چگونه
غمگین شویم و حتی ارزش زندگی را دریابیم.
متام نکات پیشگفته تالش برای نشان دادن آن است
که چطور میتوان از بازیکردن و حتی سخن در
باب بازیها به فلسفه مرگ رسید و به مرگآگاهی
و مرگباوری نزدیک شد .بازیها و البته بازیهای
ویدئویی تجربههای غوطهوری رسگرمیاند که
احساسات و افکار را تحریک میکنند ،امری که

پایههای بینش فلسفی است .وبر 5و گریلیاپلس
نویسندگان ده چیز که بازی ویدئویی میتواند به ما
بیاموزند 7استدالل میکنند که فلسفه در مورد همه
چیز است و بازیها هم در مورد همه چیز؛ این
نظریه اظهار میکند که بازی محفلی برای یادگیری
در مورد موضوعات اصلی زندگی فیزیکی مانند
ماهیت آگاهی ،منطق ،اخالق و مانند اینها است و
من میخواهم بگویم حتام مرگ آگاهی را هم باید به
این موارد افزود ،امری که این ماههای اخیر شاید بیش
از هر زمان دیگر با آن درگیریم.
6

Webber, Jordan Erica
Griliopoulos, Daniel
7
TEN THINGS VIDEO GAMES CAN TEACH US
5
6
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ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی در عصر حاضر

8

دکرت نرسین رساجیپور

تفکر انتقادی یا سنجشگرانه اندیشهای است که
انسان امروز نیاز مربمی را به آن احساس میکند.
دلیل این احساس نیاز ،گسرتش تکنولوژی و به دنبال
آن گسرتش تبادل اطالعات در فضای مجازی است؛ از
یک سو انبوه اطالعات و درهم بودن آن و از سوی
دیگر حس کنجکاوی و حس حقیقت جویی انسان،
او را به دنبال کردن فضای مجازی میکشاند .انسان
به ناچار باید دست به انتخاب بزند ،انتخاب سنجه
میخواهد ،میزانی که از میان انبوه اطالعات رسه از
نارسه تشخیص داده شود .به همین دلیل در آغاز قرن
بیستم شاخهای تلفیقی از دانشها شکل گرفت که آن

را تفکر انتقادی نامیدند .این شاخه از دانش مانند
سنجه و میزان کمک میکند تا انسان گزینش بهرت
و صحیح تری از انبوه هجوم افکار در فضای مجازی
داشته باشد.
در اوایل قرن بیستم در آمریکا و کشورهای اروپایی
واحد درسی به نام تفکر انتقادی را وارد دروس مقاطع
متوسطه و دانشگاه کردند و حتی کالسهای آزاد برای
آموزش تفکر انتقادی ترتیب داده شد تا عموم مردم
بتوانند با تفکر انتقادی آشنا شوند .این شاخه از دانش
در فضای رسانهای و مجازی امروزی سواد رسانهای
هم نامیده میشود .در ایران این شاخه از دانش نوپا

8نرسین رساجی پور دکرتی فلسفه تطبیقی nasrineseraj47@gmail.com
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است .کتابهایی که در حوزه تفکر انتقادی موجود
است بیشرت ترجمه آثاری است که در غرب منترش
شده است و تعداد کتبی که در این زمینه به زبان
فارسی وجود دارد تقریبا به عدد انگشتان دست
است .کتابهایی که به زبان فارسی نگاشتهاند اغلب
درسنامه هستند .تفکر انتقادی در ایران در برخی از
دانشگاهها به عنوان واحد اختیاری تدریس میشود
و در برخی دانشگاهها فقط در مقطع کارشناسی
ارشد و دکرتی تدریس میشود ،اما این شاخه از
دانش در ایران هنوز بهعنوان یک درس رسمی و یا
یک نیاز رضوری برای سواد رسانهای شناخته شده
نیست ،لذا این مقاله حاصل تدریس و تحقیق
نگارنده برای معرفی این شاخه از دانش و رضورت
و اهمیت گنجاندن آن بهعنوان یک درس اجباری در
میان دروس متام مقاطع تحصیلی و حتی آموزشهای
عمومی است.
.1تفکر انتقادی چیست؟
تفکر انتقادی یا تفکر نقدی یا سنجشگرانه اندیشی
ترجمه لفظ  critical thinkingاست .لغت کریتیک
از دو ریشهی یونانی «کریتیکوس» ( )Kriticosبه
معنای قضاوت آگاهانه و «کریرتیون» ()Kriterion
بهمعنای مالک و معیار گرفته شده است و در یک
ترکیب کلی به معنای قضاوت آگاهانه بر پایهی
مالکها و معیارها میباشد .در تعریف تفکر انتقادی
میتوان گفت«:نوعی دانش و مهارت در اندیشیدن
که به کمک آن میتوان به ارزیابی یک ادعا و یا یک
استدالل و یا تبیین یک نظر پرداخت ».بنابراین تفکر
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انتقادی ابزار ارزیابی افکار است .با توجه به این
تعریف ،تفکر انتقادی به معنی ایراد گرفنت و یا عیب
جویی نیست ،از تعریف فوق بر میآید که تفکر
نقدی واجد دو جنبه است  -1معرفت  -2مهارت.
بعد معرفتی آن در غرب به معنی knowing that
(دانسنت اینکه) معرفت گزارهای است و بعد مهارت
آن یا ( knowing howدانسنت چگونگی) اشاره به
بعد مهارتی است .یعنی دو جنبه تفکر نقدی شامل
معرفت یا دانش ( )knowledgeو دیگری مهارت
( )skillاست .تفکر انتقادی کاربرد بسیار وسیعی
دارد و زندگی روزمره تا شاخههای مختلف دانش و
حوزههای تحقیق و پژوهش را در بر میگیرد.
•بعد نظری و معرفتی تفکر انتقادی
تفکر انتقادی از جهت بعد معرفتی و دانشی،
یک دانش تولید کننده محسوب منیشود و حاصل
دستاوردهای علوم متعدد است و خودش دانش
مستقلی نیست .تفکر نقدی از دستاوردهای علوم
دیگری استفاده میکند که عبارتاند از منطق،
معرفت شناسی ،متدلوژی و فلسفه علم.
هدف تفکر انتقادی ارزیابی اندیشه است و ارزیابی
یعنی از زوایای مختلف به امری نگاه کردن و نقاط
ضعف و قوت را بهدست آوردن یا سنجیدن است.
سنجیدن سه مرحله دارد -1تشخیص دادن -2تحلیل
کردن -3اقامه دلیل کردن و این سه مرحله همگی
توسط ابزار عقل انجام میشود.
در توضیح مطلب الزم به ذکر است که ابزارهای
متعدد برای شناخت عبارتاند از -1حس که به
ظاهری و باطنی تقسیم میشود -2 .عقل که میتواند

امور محسوس یا نامحسوس را بشناسد .در حوزه
امور محسوس ،عقل در احکام تجربی کاربرد دارد،
یعنی پس از مشاهدات مکرر عقل است که حکم
علمی را صادر میکند و در امور نامحسوس و
آنچه ماوراء طبیعت مادی است عقل به تفحص و
تجسس میپردازد .عقل در متام محدودههای مورد
شناخت خود تشخیص میدهد ،تحلیل میکند و
دلیل میآورد .حال در پاسخ به این سوال که روش
تفکر انتقادی چیست ،میتوان گفت تفکر نقدی
دارای هویت عقلی است و روش تحقیق آن روش
تعقلی و به روش فلسفی است .روش تبیین علمی
(( scientificexplanationکه متکی بر روش عقلی
است و نوعی ارزیابی است که در علوم تجربی بهکار
میرود ،در تفکر انتقادی کاربرد دارد.
تفکر انتقادی در غرب بعد از فلسفه تحلیلی بهعنوان
یکی از شاخههای دانش مورد توجه واقع شد .قبل از
آن تفکر انتقادی در یونان با نام سقراط گره خورده
که به ارزیابی سوفسطاییان پرداخت .در قرون وسطی
نقد مورد توجه نبود و در دوره جدید دکارت به نقد
تفکر اسکوالستیک پرداخت .کانت شاید از اولین
متفکرانی باشد که به نحو اصولی کتابی مستقل در
9
نقد عقل نگاشت.
•مهارت تفکر انتقادی
تفکر انتقادی بهعنوان یک مهارت نیازمند تواناییهای
ذیل است:
 .1تحلیل ( :)analysisبررسی ،فهم ،توضیح و تبیین

دادهها ،واضح سازی مفاهیم منت یا گفتار و تفسیر
مربوط به قدرت تحلیل میشود.
.2قدرت انتقال و برقراری ارتباط با دیگران
( :)comunicationکه با مهارتهایی نظیر گوشدادن
فعال ،ارزیابی دقیق موقعیت تقویت می-شود.
.3خالقیت ( :)creativityیافنت راهی که کسی به آن
نیاندیشیده است و متفاوت از سایر مسیر هاست.
خصوصیاتی مانند انعطاف پذیری ،متایل شدید به
دانسنت ،درک ارتباطات و تخیل قوی موجب تقویت
خالقیت میشود.
.4ذهن باز ( :)openmindednessبرای تفکر نقاد
الزم است از فرضیههایی که پیشفرض ذهن ما
هستند رصف نظر کرد .انصاف ،تواضع ،واقعگرایی،
همه جانبهنگری و تأمل ،خصیصههای ذهن باز
هستند.
 .5چهار خصیصه فوق در صورتی که به درستی به کار
گرفته شوند موجب حل مسئله ()problem solving
10
در حوزههای مختلف میشوند.

9نقل به مضمون از درسنامه تفکر انتقادی استاد مصطفی ملکیان
10نقل به مضمون از مقاله ? / what is critical Thinkingسایت دانشگاه Louisville 2019
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.2تفکر انتقادی در جهان اسالم
باید خاطرنشان کرد که تفکر انتقادی از بعد نظری
آن تنها از دیدگاه اندیشمندان غربی مورد توجه قرار
نگرفته و برخی از علامی مسلامن همچون امام فخر
رازی و امام محمد غزالی نیز بدان توجه کرده و از
متفکران انتقادی عرص خود بودهاند .غزالی با انتقاد
از آموزش کورکورانه ،از علم و مذهبی که بر اساس
تقلید کورکورانه حاصل شود احساس نگرانی میکند،
زیرا از نظر او کسی که تقلید میکند نابیناست و
در پیروی از نابینایان و مقلدانشان خیری نیست .این
اندیشه ،اندیشه انتقادی غزالی است که بر مبنای
آن باید به هرچیزی با دیده شک و تردید نگریست
زیرا کسی که شک نکند ،نظر نکرده است و کسی که
نظر نکند ،منیبیند و کسی که منیبیند در نابینایی
و گمراهی فرو میماند .تفکر انتقادی بهعنوان یک
شاخه از دانش در زمان متفکران مسلامن نبوده است
اما آثاری که به نقد و بررسی افکار دیگر پرداخته
باشند فراوان است میتوان به رشح اشارات فخررازی
و تهافت الفالسفه غزالی اشاره کتابهایی مانند
«مصارعه الفالسفه» عبدالکریم شهرستانی در نقد ابن
سینا از جمله آثاری است که در جهان اسالم در حوزه
نقد وجود دارد.
در بعد مهارتی ،امام موىس کاظم علیهالسالم در باب
عقل و خصوصیات آن خطاب به هشام بنالحکم
بش اهل
چنین مىفرمایند« :ان اللَّه تبارک و تعاىل ّ
العقل و الفهم ىف کتابه فقال« :فبرش عباد الذین
یستمعون القولفیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم
11زمر 18/
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اللَّه و اولئک هم اولوا االلباب» .11خداوند به انسان
اهل عقل و فهم در کتابش میگوید به بندگان من که
سخنان را میشنوند و بهرتین آن را انتخاب میکنند
بشارت بده کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده و
اینان صاحبان خرد هستند .از این آیه میتوان انواع
مهارتهای عقلی را که در نقد بهکار میآید استنباط
کرد:
الف.تحلیل ذهنی :بارزترین صفت عقل قدرت متیز ،
جدا کردن و غربال کردن است .اگر این قوه غربال در
باطن انسان نباشد ،یعنى اگر حد فکر انسان به اینجا
نرسیده باشدکه واردات ذهن را غربال کند و سبک
سنگین مناید شایسته نام انسانیت نیست ،و [قرآن]
این را نوید و بشارت دانسته و «آن کس است اهل
بشارت که اشارت داند».
ب.گوش دادن فعال :انسان عاقل اهل استامع است.
ج.تسلیم حقیقت شدن :البته واضح است که تسلیم
به خداى حکیم بودن ،تسلیم به حقیقت بودن است
نه عناد با حقیقت داشنت ،و الزمهتسلیم حقیقت بودن
پذیرفنت حقایق است قطعنظر از اینکه گویندهاش که
است .چنانکه علی (ع) میفرمایند :انظر اىل ما قال و
ال تنظر اىل من قال...
د.استقالل فکری :عقل چون ق ّوه متیز و غربال
است ،حارض به متکین و اطاعتکورکورانه از محیط
و تلقینات اجتامع نیست آدم مقلّد که در خوب و
بد تابع محیط است ،مثل آدمى است که رسسفره
نشستهو غذایى را میگوید مطبوع است که دیگران
مىگویند خوب است و همچنین در بدى ،آدم مقلّد

مثل کوه است که صدا را منعکس مىکند.
جناب بوعلی (علیه الرحمه) در «اشارات» میگوید:
یصد َِّق ِبغَی ِر َدلِیلٍ فَق َِد انْ َخلَ َع ِم ْن کِ َس َو ِة
« َم ْن تَ َع َّو َد أ ْن َ
اإلنْسانِیة»؛ «کسی که هرحرفی را بدون برهان و دلیل
بپذیرد ،از لباس آدمی بیرون رفته است» .و متقابالً
میتوان گفت که هرکسی هم که هرحرفی را بدون
دلیل انکار مناید ،او هم آدم نیست!
د .مطالبه دلیل :در روایات آمده است« :اگر کالم
عجیبی شنیدی ،مادامیکه دلیلی برامکان یا عدم
امکانش نداری ،نه آن را ر ّد کن و نه قبول ،تا وقتی که
دلیل و برهانی بدست آوری».
ه .انعطاف فکری :به معنی عدم تعصب بر عقیده
غلط و پذیرش حقیقت و انعطاف در برابر حق و
حقیقت است.12
 .3رضورت تفکر انتقادی در عرص حارض
در پاسخ به این سوالها که چه رضورتی داشته که در
عرص حارض شاخهای از دانش یعنی تفکر انتقادی شکل
گرفته است؟ این دانش پاسخگوی کدام نیاز انسان
در عرص حارض است؟ میتوان گفت ،انسان امروز در
عرصی زندگی میکند که بخاطر پیرشفتهای رسیع و
گسرتده در تکنولوژی در معرض اطالعات گسرتده و
بیشامر و در هجوم اندیشههای متعدد و متعارض در
فضای مجازی قرار گرفته است .این اطالعات از حوزه
علوم طبیعی و انسانی تا حوزههای اعتقادی و سیاسی
و فرهنگی را شامل میشود .انسان امروز در میان این
اندیشههای فلسفی ،دینی ،کالمی ،سیاسی و اخالقی

متعارض دچار رسدرگمی و رسگردانی شده است
هرکس نظریهای را طرح کرده که ممکن است کامالً
در تضاد با اندیشه دیگری باشد و صاحبان هر یک از
نظریات برای دیدگاههای خود دالیلی را ذکر کردهاند.
طبیعی است که برای انسان این سوال پیش میآید
که کدام نظر قابل قبولتر است و به کدام اندیشه
سیاسی ،فلسفی ،کالمی و اخالقی میتوان اعتامد کرد؟
در پاسخ به این سوال انسان نیازمند ابزاری است که
به کمک آن بتواند به ارزیابی اندیشه پرداخته و با
نقد و ارزیابی صحیح رسه را از نارسه تشخیص دهد و
دست به انتخاب بزند.
تفکر نقدی نه تنها در گزینش و انتخاب در دنیای
اطالعات کنونی ابزاری است که به انسان کمک
میکند بهرت و دقیقتر دست به انتخاب بزند بلکه
در حوزه علوم بهخصوص علوم انسانی کاربرد دارد،
بهگونهای که هر علمی شیوه تفکر نقدی خود را دارد،
دایره تفکر نقدی گسرتش یافته و تا محدوده نقد و
ارزیابی داستان ،فیلم ،کتاب ،هرن و ....گسرتده شده
است.
اهمیت و رضورت نقد در دنیای امروز بهخصوص
در حوزه علوم انسانی بیشرت است؛ زیرا هامنطور که
گفته شد ،انسان از یک طرف با هجوم افکار متنوع در
این زمینه مواجه شده است و از طرفی انسان امروز
خود را انسان صاحب نظر میداند و در شاخههای
مختلف نظر میدهد .انسان نیاز دارد که دست به
نقد بزند و فقط گیرنده نباشد ،بلکه خودش انتخاب
کننده باشد.

12بخش مهارتی برگرفته از کتاب تعلیم و تربیت در اسالم استاد مطهری ص 190تا 195
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
سال چهارم | شامره نهم | پاییز و زمستان 1400

25

تامالت فلسفی

هدف از نقد یادگیری و ارزشگذاری و ارزیابی
استدالل و ادعاها و نظرات دیگران و خودمان است،
به عبارت دیگر ما فقط اندیشههای دیگران را ارزیابی

منیکنیم بلکه برای رسیدن به حقیقت گاهی الزم
است اندیشههای خود را نیز ارزیابی و نقد کنیم.
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فاطمه ابوترابیان دانشجوی دکرتی فلسفه اسالمی دانشگاه علوم و تحقیقات

در جهان اسالم با سه مکتب فلسفی عمده مواجه
هستیم که هر یک ،اصول و مبانی مخصوص به خود را
دارند .مکتب فلسفی ابنسینا ،شیخ ارشاق و مالصدرا.
ابن سینا وجود را بنیادیترین موضوع تامالت فلسفی
خود قرار میدهد .نظریه او در باب وجود بر اصل
متایز مابعدالطبیعی میان وجود و ماهیات مبتنی
است .اهمیت این اصل تا حدی است که او بسیاری
از مباحث الهیات و جهانشناختی خود را بر پایه آن
استوار میسازد.
شیخ ارشاق اساس مابعدالطبیعه خود را بحث نور و
ظلمت قرار میدهد .برای درک اجاملی ارتباط میان

نور و حکمت ارشاقی کافی است بدانیم این حکمت
را حکمت نوریه نیز گفتهاند 13.نور محور موضوع
هستیشناسی شیخ ارشاق است .به عقیده او تنها
چیزی که میتوان نام حقیقت بر آن نهاد و از بسیاری
وضوح نیاز به تعریف ندارد ،نور است .منظور از نور
در اینجا حقیقت نور است نه مفهوم نور .متایز بین
حقیقت نور و مفهوم نور از چنان اهمیتی برخوردار
است که فلسفه ارشاقی سهروردی را هرگز منیتوان به
نحو شایسته و درست فهمید مگر اینکه این متایز را
به روشنی بشناسیم .بدون تردید فهم راستین حکمت
ارشاقی در گرو شناخت حقیقت نور و جایگاه و انواع

13حكمت نوریه ،محمد معین ،مجله دانشكده ادبیات ،ج  ،9ش  ،3ص 44-39
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آن است 14.از نظر شیخ ارشاق نور یک حقیقت عینیه
است و واقعیت عینی جوهر و عرض نیست و حتی
وجود و ماهیت نیز منیباشد .سهروردی در فلسفه
خود به هامن اندازه که در فلسفه مشائی از کلامت
وجود و عدم استفاده میشود ،اصطالح نور و ظلمت
را به کار میبرد.
تعریف نور
سهروردی معتقد است که نور نیازی به تعریف ندارد
چرا که هیچ چیزی آشکارتر از نور نیست و هیچ چیز
از نور بینیازتر به تعریف نیست ،تصور نور بدیهی
است و هیچ چیز منیتواند از نور بدیهیتر باشد تا
معرف نور واقع شود.
یحتاج الی تعریفه و رشحه
«اِن کا َن فی الوجود ما ال
َ
فهو الظاهر ،و ال شی الظهر ِمن النور و ال شیء ا َغنی
15
منه عن التعریف».
شیخ ارشاق در توصیف مفهوم نور نخست به ارائه
مالک بداهت از نظر خود میپردازد و آنگاه مفهوم
نور را واجد این مالک میداند ،وی چنین مینویسد:
اگر در جهان هستی چیزی باشد که نیازی به تعریف
و رشح آن نباشد ،آنگاه باید خود آن ظاهر و آشکار
باشد و در عامل چیزی اظهر و آشکارتر از نور نیست
16
پس چیزی از نور بینیازتر به تعریف نیست.
نور ظهور است و ظهور هم نور است که در ذرات

خود ظاهر است و ظهورش از آن خود است و ظهور
دیگر اشیاء هم از اوست .النور هو الظاهر فی حقیقه
نفسه املظهر لغیره بذاته ...ظهور ،ذاتی الینفک نور
است ،حتی انوار عارضی هم ظهورشان ذاتی است.
از مشخصات بارز دیگر نور ظاهرکنندگی است ،نور
هم خود ظاهر است و هم ظاهرکنندهی هر چیز غیر
خود است.
در پاسخ این سوال که چرا سهروردی مفهوم نور را به
عنوان مفهومی مابعدالطبیعی در فلسفه خود وارد
کرده است ،باید گفت که مفهوم نور بهرتین مفهومی
است که میتواند شیخ ارشاق را در تبیین عقالنی
شهود کمک کند ،زیرا نور ظاهر بذاته و مظهر لغیره
است و انسان از طریق مشاهده میتواند آن را درک
کند.
انتخاب چنین منادی در فلسفه سهروردی تنها یک
تصادف و اتفاق نیست بلکه این اقتضای روح فلسفه
اوست که به جای مفاهیم رسمی و فلسفی محض
وجود و عدم از نور و ظلمت استفاده میکند .زیرا
فلسفه او آمیخته با عرفان است ،یک فلسفه عرفانی
یا عرفان فلسفی است .و نور این قابلیت را دارد که
17
بار مفهومی چنین حکمتی را تحمل کند.
سهروردی میگوید« :میان آگاهی از نفس به منزله
یک شیء و در میان بسیاری از اشیاء و معرفت
بیواسطه نفس از هرگونه مفهوم یا محسوس و یا

14شهاب الدین سهروردی ،مجموعه مصنفات شیخ ارشاق ،ج  ،2حكمه االرشاق به تصحیح هانری كربن ،موسسه مطالعات و تحقیقات و فرهنگی ،ایران
1372ه.ش ،ص117
15رشح حكمه االرشاق ،شمس الدین محمد شهرزوری ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ دوم ،1380ص284
16درآمدی به هستی شناسی شیخ ارشاق ،مسعود امید ،نامه سهروردی (مجموعه مقاالت) حسن سید عرب ،وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی ،1382،ص 18
17نور در حكمت ارشاق سهروردی ،غالم علی حداد عادل ،نامه سهروردی ،تهران ،وزارت فرهنك و ارشاد اسالمی ،1382 ،ص 241
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وسیلهای غیرمادی که واسطه در عروض آن شده باشد،
18
متایزی نیست».
معرفتشناسی ارشاقی منجر به این میشود که
سالکان طریقت از انوار ،تجربه شهودی پیدا کنند.
سهروردی چهرههایی مانند هرمس و افالطون را در
زمره کسانی بهحساب میآورد که این انوار را مشاهده
کردهاند .مشاهده به نظر سهروردی یکی از شیوههای
درک واقعیت است و اهمیت معرفتشناسی آن این
است که راه و روش شناخت معرفتی را که با افتادن
در مسیر حیات معنوی حاصل میشود ،پیش پای
عامل میگذارد .با این وصف ،او چنین شهودی را به
تنهایی ضامن اعتبار توجیه عقالنی آن شهود و یا حتی
ضامن حفظ یقین عارف در این تجربه منیداند ،از
این رو شهودات خود را هم از طریق برهان عقلی
اثبات میکند که علم حضوری منحرص در علم به خود
نیست ،بلکه علم علت به معلول و معلول به علت را
نیز در بر میگیرد.
رصف نظر از این که مفهوم نور تا چه حد میتواند
تأمین کننده اهداف فوق باشد باید گفت ،این
موضوع در فلسفه حائز اهمیت نیست مگر اینکه
ارتباط منسجم با مفاهیم فلسفی به آن داده شود و
ساختار و مناسباتش مورد تحلیل قرار گیرد.
منظور سهروردی از نور مفهوم نور نیست ،بلکه
حقایق عینیه نور و به تعبیر خودش در حکمهاالرشاق،
انوار الهیه است .از نظر او آنچه در خارج واقعیت
دارد ،انوار الهیه است 19.متام سخن شیخ ارشاق این

است که آنچه در خارج واقعیت دارد ،حقیقت دارد.
حقیقت واحده ،عینیه نور است که دارای مراتب
شدید و ضعیف نور است .ظلمت عدم نور است و
رابطهی ظلمت و نور رابطهی سلب و ایجاب است نه
عدم و ملکه .چون منظور شیخ ارشاق از نور مقابل
ظلمت ،نور محسوس نیست بلکه نور مابعدالطبیعی
است .نور مابعدالطبیعی هم یک حقیقت عینیه
واحدهای است که مراتب شدید و ضعیف دارد .نور
شدید نور حق تبارک و تعالی است و کل ماسوی
الله هم پرتوهای نوری حق هستند که البته اگر به
آنها نظر استقاللی کنیم با مراتب مختلف نور مواجه
میشویم که عبارتاند از انوار قاهره ،انوار اسپهبدیه
و هیأت نوریه.
مفهوم ظهور
توجه به معنی دقیق ظهور در تعریف نور و اقسام
نور بسیار حائز اهمیت است و غفلت از آن موجب
آشفتگی ذهنی است .ظهور در حکمت ارشاق به دو
معنی بهکار رفته است ،یکی وضوح و روشنی است
و دیگر ادراک و حیات است .ظهوری که در تعریف
عمومی نور بهکار رفته است در ارتباط با نور عارضی
تنها به معنی اول است و در مورد نور ذاتی به هر
دو معنی است ،پس اینکه سهروردی میگوید ،ظهور
ذاتی نور است و انوار عرضی هم ظهورشان ذاتی
است ،منظور این نوع ظهور است ،یعنی هر دو واضح
و روشناند و قابل ادراک ،خواه ادراک حسی و خواه

18رشح حكمة االرشاق ،ص295-292
19بحثی تطبیقی در باره اصالت نور در سهروردی و اصالت وجود در مالصدرا ،دكرت رضا اكربیان ،ص17
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ادراک عقلی .اما ذاتی بودن این ظهور در نور عرضی
یعنی اینکه ظهورشان چیزی زائد بر نورشان نیست و
مثال نور خورشید چیزی نیست که ظهور بر آن عارض
شده باشد .بلکه نورش عین ظهور و ظهور و وضوحش
نیز هامن نوریتش است .و اما عارضی بودن این نورها
یعنی اینکه قیامشان به غیر است .پس انوار عرضی
ظهورشان عین نورشان است و ذاتی است اما قیامشان
به غیر میباشد و عرضی .ولی ظهور در انوار ذاتی هم
به معنی وضوح است به معنی ادراک و حیات آنها،
هم معلوم فکر و اندیشه ما هستند و هم مدرک خود
و غیر خوداند.
مظهر (اظهار کردن) :هم به دو معنی است ،واضح
کردن و پدیدار منودن چیزی یا ایجاد کردن چیزی.
در مورد انوار عرضی ،هامن واضح منودن و روشن
کردن اشیاء است ،اما در مورد انوار ذاتی ،مانند
نوراالنوار و انوار قواهر اعلون و ارباب اصنام به معنی
افاضه و اعطای وجود است؛ البته بعضی از انوار ذاتی
مانند انوار مدبر فاقد چنین قدرتی هستند و قدرت
آنها منحرص به تدبیر و ترصف در اجسام است .این
قدرت اظهار در انوار مجرد ممکن است منحرص به
ایجاد انوار باشد؛ مانند ترتب سلسله انوار از هم دیگر
و یا هم در حوزه اجرام و هم حوزه انوار به کار رود،
مانند قدرت اظهار در برابر اصنام یا عقل فعال که هم
موجد اجرام فلکی و عنرصیاند و هم معطی انوار
20
مدبر آنها.

ظلمت
سهروردی معتقد است که« :الشیء ینقسم الی نور
و ضوء فی حقیقه نفسه و الی ما لیس بنور و ضوء
فی حقیقه نفسه» 21.شی از نظر حقیقت ِ
نفس خود
یا نور است یا ظلمت و ظلمت چیزی جز عدم نور
نیست .ظلمت مقابل مفهوم نور است لیکن تقابل نور
و ظلمت از نظر مشائیان تقابل عدم و ملکه است؛
یعنی ظلمت ،عدم نور در مورد چیزی است که شان
آن این است که مقابل نورانیت باشد .پس ظلمت
آنگاه مقابل نور است که وجود ملکه ،نورانیت در شی
موجود باشد ،لیکن بالفعل منور نباشد ،ولی از نظر
سهروردی ظلمت چیزی جز عدم نور نیست همین و
بس ،و از نوع اعدامی نیست که در آنها وجود ملکه
و شانِ چیزی رشط باشد .وقتی به چیزی عنوان ظلمت
اطالق میشود بدین معنی است که نقص ظلمت و
عدم امکان نور با آن همراه و مالزم است .به بیان
دیگر اگر چیزی مظلم شد یا عنوان ظلمت یافت در
22
ذات خود عدم النور است.
وحدت تشکیکی نور
یکی از تقسیامتی که در مورد مفهوم کلی انجام گرفته
است این است که کلی یا متواطی است یا مشکک
است .سهروردی نیز از جمله کسانی است که این
تقسیم را درمورد معنی کلی که وی آن را معنی عام

20فرهنگ اصطالحات آثار شیخ ارشاق ،سید محمد خالد غفاری ،چاپ اول ،1380انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،ص 354-355
21حكمه االرشاق ،شمس الدین محد شهروزوی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ دوم ،1380ص 286
22درآمدی به هستی شناسی شیخ ارشاق ،مسعود امید ،نامه سهروردی (مجموعه مقاالت) ،ص20
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میخواند مطرح کرده است و در باره آن سخن گفته
است .این فیلسوف معنی عام یا کلی را به دو قسم
تقسیم کرده که عبارتاند از :کلی متواطی و کلی
مشکک.
قسم اول عبارت است از یک مفهوم عام یا کلی که
صدق آن بر امور کثیر یکسان و یکنواخت است ،مانند
معنی چهار که بر متام موارد خاص خود به گونهای
یکسان و یکنواخت صادق است .سهروردی این معنی
را عام متساوق و هر یک از موارد جزئی و خاص آن را
شاخصه نام نهاده است.
قسم دوم عبارت است از یک معنی عام و کلی
که صدق آن بر موارد خاص خود یکسان نبوده و با
تفاوتی که حاکی از نوعی نقص و کامل است صورت
میپذیرد .مانند معنی سفیدی که در مورد سفیدی
برف ،دندان فیل و  ...به گونهای یکسان و متساوی
صادق نیست یا مانند مفهوم حرارت .سهروردی این
معنی را عام متفاوت نام نهاده است.
حال باید به این نکته توجه کرد که آیا مفهوم کلی
نور ،متواطی است یا مشکک؟ با توجه به تعاریف
فوق ،نور یک مفهوم مشکک خواهد بود چرا که این
معنی و مفهوم در مورد مصادیق مختلف یکسان و
بدون تفاوت صدق منیکند بلکه در مورد مصادیق
مختلفی از قبیل نور واجب ،نور عقل ،نور آفتاب ،نور
نفس و  ...با تفاوت و اختالف صدق میکند .نحوه
صدق نور بر نور عقل متفاوت از نحوهی صدق آن بر
نور آفتاب است .گویی در محل نور بر عقل درجهای
شدید از معنی نورانیت و ظهور بر آن صدق میکند و

در حمل نور بر نور آفتاب ،درجهای ضعیف از معنی
23
نورانیت و ظهور صدق میکند.
ما یک بار میگوییم مفهوم نور عبارت است از ظاهر
لذاته و مظهر لغیره؛ این مفهومِ واحد هم بر نور ده
هزار ولتی صدق میکند و هم بر نور یک ولتی و به
هر دو نور میگوییم ،هر دو ظاهر بذاته و مظهر
لغیره است؛ اما یک بار میگوییم یک طیف نور داریم
که دارای مراتب شدید و ضعیف است ،بحث صدق
و حمل نیست ،یک حقیقت عینی خارجی است که
آن حقیقت مراتب شدید و ضعیف دارد .حقیقت
عینیه نور حقیقت واحده مشکک ذو مراتب است.
سهروردی میخواهد بگوید آنچه در خارج واقعیت
دارد یک نور است که این نور واحد مراتب شدید
و ضعیف دارد ،یک مرتبهاش نور االنوار است ،یک
مرتبهاش انوار قاهره ،یک مرتبهاش انوار اسپهبدیه و
یک مرتبهاش هیأت نوریه است.
شیخ ارشاق برای تبیین این مسئله حرف بسیار مهمی
در فلسفهاش مطرح میکند و آن این است که رابطه
بین علت و معلول را رابطه میان مستقل و رابط
میگیرد .از نظر شیخ ارشاق معلول وجود رابط نسبت
به علت است؛ یعنی شیخ ارشاق وقتی که مراتب نور
را مطرح میکند میگوید مرتبه نازلهی نور نسبت به
مرتبه مافوق وجود ربطی است .این جمله شیخ ارشاق
معروف است که :مرتبه مادون نور ،اضافه ارشاقیه
مرتبه مافوق است .معلول اضافه ارشاقیه علت است
و وجود رابط نسبت به علت است مرتبه ما فوق
نسبت به مرتبه مادون ربط و تعلق به مافوق است.

23درآمدی بر هستی شناشی شیخ ارشاق ،مسعود امید ،ص27
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اینجا مالک نیاز امکان ذاتی ماهوی نیست بلکه مالک
نیاز امکان فقری است .نور ممکن دارای ضعف نوری
و فقر نوری است و نور واجب دارای شدت نوری و
غنای نوری است.
ویژگی تشکیک در فلسفه شیخ ارشاق این است
که وحدت و کرثت را در شی واحد مطرح میکند
و میگوید هامن چیزی که واحد است کثیر است و
هامن چیزی که کثیر است واحد است .وقتی شیخ
ارشاق میگوید نور حقیقتاً واحد است و نور حقیقتاً
کثیر است ،یک نکته بسیار مهم را در فلسفهاش وارد
میکند تا نشان دهد این وحدت و کرثت مستلزم
تناقض نیست بلکه بحث رابط و مستقل و بحث
شدت و ضعف است .در واقع شیخ ارشاق برای
اینکه بتواند این تشکیک حقیقی عینی نور و وحدت
تشکیکی نور را تبیین کند از یک مسئله بسیار مهم
فلسفی خودش به نام برگرداندن علت و معلول به
رابط و مستقل استفاده کرده است .شیخ ارشاق بر
اساس این سخنش توانست مالک نیاز شی به علت
را امکان فقری بگیرد که صفت نور تعلقی و فقری
است نه امکان ذاتی ماهوی .پس نور حقیقت واحدی
است که هیچ اختالفی از جهت نوریت در آن وجود
ندارد .این حقیقت واحد در عین وحدت دارای شدت
و ضعف است و کامل و نقص دارد .بدین معنی که
حقیقت موجود نوری ،در عین حال که در نوریت
واحداند و یکسان ،در شدت و ضعف نورانیت و
ظهور با همدیگر اختالف دارند .مثال انوار مجرد مانند
عقول و نفوس از جهت نورانیت واحداند لیکن از
جهت درجه نوریت دارای شدت و ضعف و کامل و
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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نقص هستند .یا مثال نور آفتاب و نور شمع ،که در
نوریت مشرتک هستند لیکن اختالف آنها در شدت
و ضعف است .به بیان دقیقتر حقیقت نور و آنچه
این حقیقت آن را محقق میسازد و ایجاد میکند
مشکک بوده و واجد شدت و ضعف است .جوهر و
ماهیات عامل نیز که به واسطه-ی نور محقق میشود
از این قاعده مستثنی نیستند .این فیلسوف در آثار
خود خود روی این سخن تاکید میکند که در مقوله
جوهر همه انحاء تشکیک مانند تقدیم و تأخر ،شدت
و ضعف و کامل و نقص ،تحقق پذیراند و این خود
یکی از انواع آشکار متایز و تفاوت میان آنها به شامر
میآید.
در نظر سهروردی جواهر عا ِمل جسم و جسامنی نسبت
به جواهر عامل معقول و مفارقات ،هامنند سایهها
نسبت به اجساماند یعنی هامنگونه که جسم نسبت
به سایه خود اقدم و اکمل است ،این نوع تشکیک،
تشکیک طولی نام دارد .عالوه بر این سهروردی دامنه
تشکیک را از این هم فراتر برده است که میتوان آن
را تشکیک عرضی نام نهاد.
اصالت نور یا ظلمت
اصلیترین و اساسیترین مسئلهای که شیخ ارشاق
را در راه روشن کردن معنای نور و احکام رضوری
آن یاری میکند و در فلسفه ارشاقی وی از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،اصالت نور و به تعبیر دقیق
تر اصالت انوار است .شیخ ارشاق بر طبق این اصل،
مدعی است آنچه در خارج واقعیت دارد نور است
و ظلمت درواقع فقدان نور است و اجسام تا آنجا

که به جنبه مادی آنها مربوط میشود ،چیزی جز
ظلمت و یا حجابی نیستند که مانع نفوذ نور در آنها
میشود .در واقع اهمیت نور در فلسفه سهروردی از
نگرش او نسبت به واقعیت عینی اشیاء ناشی میشود
که از نظر ما پنهان نیستند و هامنطور که اشاره شد،
از نظر شیخ ارشاق ،معلوم ترین اشیاء نزد ما ظاهر
است .البته نه به این معنا که در بعضی موارد اشیاء
جزئیِ عینی مستقیامً برای ما ظهور پیدا میکنند ،بلکه
به نحوی که آنها را میبینیم و احساس میکنیم.
بدین ترتیب میتوان گفت که سهروردی از دو راه به
نظریه هستیشناسی خود در باب نور میرسد .وی
نخست دالیل فلسفی در اثبات بدیهی بودن طبیعت
نور عرضه میکند ،از این قرار که در بحث حکومتها
ابتدا اثبات میکند که رشط الزم برای رویت اشیا ،نور
است و لذا این نور است که باید عنرص تشکیل دهنده
نظریه هستیشناسی قرار گیرد؛ و سپس در قسم
ثانی یعنی فی االنوار االلهیه نشان میدهد که نور
آشکارترین پدیدههاست و الزم است هر چیز دیگری
با توجه به آن شناخته و تعریف شود.
عالوه بر این سهروردی نشان میدهد که اصالت نور و
اهمیت هستیشناسی آن نخستین بار از طریق ارشاق
بر او احراز گردیده است .او در مقدمه حکمهاالرشاق
بر خصلت ارشاقی بودن فلسفهاش ترصیح میکند و
میگوید که مطالب و حقایق این کتاب ،نخست از راه
فکر برای من حاصل نشده ،بلکه حصول آن به طریقی
دیگر بوده است.

«ومل یحصل لی اوال بالفکر ،بل کان حصوله بأم ٍر آخر.
ثم طلبت علیه الحجه حتی لو قطعت النظر عن
24
الحجه مثال ما کان یشککنی فیه مشکک».
سهروردی بعد از تبیین انواع و اقسام نور و رابطه
میان آنها به تبیین فلسفی معرفت ارشاقی میپردازد
و نشان میدهد که در حکمت ارشاقی ،خودآگاهی
را باید ظهور شی به نزد خود دانست .بدین ترتیب
جسم منیتواند خودآگاهی داشته باشد ،چون بالذات
ظاهر نیست .پیداست که نور عارض هم از خود
آگاهی ندارد ،چرا که نور لذاته نیست 25.یعنی اگر
شیء قائم به ذات باشد ،به این معنا که مانند رنگ
و عرض نباشد ،نه این که مانند خدا قائم به ذات و
واجبالوجود باشد ،به عبارت دیگر فیذاته باشد و
قائم به موضوع نباشد ،چنین موجودی منیتواند ذات
خود را به وسیله مثال یا صورت و بازتابی از ذات خود
درک کند .با علم حصولی منیتوان به ذات خود علم
داشت .اگر موجودی به خودش شعور داشته باشد،
هامن شعور عین خودش است؛ نه آن که شعور داشنت
با واسطهای چون مثال و تصور و بازتاب از خود باشد.
هر جوهر باشعوری خود را بیواسطه درک میکند.
مراد از اصالت در عنوان فوق یعنی مبدائیت برای
وجود و هستیها .پس میتوان پرسش اصلی را
چنین طرح کرد که آیا در دار هستی و عوامل وجود
آن چه مبداء پیدایش و تحقق موجودات بوده است
نور است یا ظلمت؟ از نظر سهروردی از آنجا که نور
عین کامل و دارایی و فعلیت و در مقابل ،ظلمت

24رشح حكمةاالرشاق ،ص16
25رشح حكمه االرشاق ،شمس الدین محمد شهرزوری ،ص286
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عین نقص نداشنت و فقدان است .پس نور است که
مبدا و نظم بخش رسارس عامل وجود است و این نور
مبدا وجودی است ،پس هستی داری بی واسطه یا با
واسطه در گرو نور و نورانیت است.
نفی ثنویت
سهروردی اظهار داشته نور و ظلمت را از حکامی قدیم
ایران یا پهلویان برگرفته است .برخی از مسترشقین
مانند کربن تصور کردهاند که سهروردی تحت تاثیر
ثنویت قدیم بوده و به اصطالح از خدای نور و ظلمت
چیزهایی در اندیشه او راه یافته است .در حالی که
ایشان میگویند که مقصود من از نور ،وجود و از
ظلمت ،عدم مطلق است و حتی عدم مقید هم که
شائبهای از وجود در آن است مراد ایشان نیست .با
توجه به این که سهروردی مبدأ اثر و تحقیق را در
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عامل هستی فقط نور میداند ،کامالً آشکار میشود
که او قائل به ثنویت فلسفی آن نیست .پدیدهها
و موجودات هستی تنها از یک رسچشمه سیراب
میشوند و وامدار یک حقیقت هستند و آن فقط نور
است .موجودیت انسان و درخت و ...محقق است
و اصالت رصفاً با نور است .عالوه بر این سهروردی
ثنویت فلسفی خاص را نیز به شدت منکر است و
دو خدایی را اعتقادی فاسد میداند .ثنویت فلسفی
عام اعم از ثنویت فلسفی خاص است و شامل متام
موجودات اعم از واجب و ممکن میشود؛ یعنی در
متام موجودات حتی خدا هم این پرسش فلسفی قابل
طرح است که اصالت در آن با نور است یا با ظلمت؟
ولی ثنویت فلسفی خاص فقط در مورد ممکنات و
معلوالت است .بدین ترتیب که آیا یک مبدأ وجود
دارند یا دارای دو علت هستند.

تقسیامت نور
اگر چه نور و هستی یكی است و آن هم ذات
نوراالنوار است و بقیه هر چه هست شعاعی از
نور بیپایان اوست اما در هر حال نور را در جهات
مختلفی تقسیم كردهاند .سهروردی میگوید :شی
به گونهای است كه یا حقیقت ذاتش نور است یا
حقیقت ذاتش نور نیست .در حالت نخست یا نور
به گونهای است كه عارض بر غیر نبوده و هامن نور
محض و مجرد است و یا به گونهای است كه عارض
بر غیر است« .والنور ینقسم الی ماهو هیات لغیره و
هو النور العارض و الی نور لیس هو هیئه لغیره ،و
هو نور املجرد و انور املحض» 26.در تعریف نور مجرد
سهروردی طی ضابطی با عنوان« :فی ان ما هو نو ٌر
لنفسه فهو نور مجرد» می گوید ...« :فالنور املحض
املجرد نور لنفسه و كل نور لنفسه نو ٌر محض» .نور
محض مجرد ،نورش از خود و برای خود است و چیزی
كه چنین باشد نه قابل اشاره است و نه در جسم
جای میگیرد و نه دارای جهتی است؛ زیرا اینها از
ویژگیهای اجراماند و حرف ما در باره موجودی است
كه هیچ سنخیتی با ماده ندارد« :فان كان نور محض و
ال یشار الیه و ال یحل جسام و الیكون له جهه اصالً».
چنین چیزی برای خود ظاهر است ،یعنی زنده و دراك
است ،هم خود را ادراك میكند و هم غیر خود را:
«فالحیاه هی ان یكون الشیء ظاهرا ً لنفسه و الحی
حی ،و كل حی فهو
هو الدراك الفعال؛ فالنور املحض ٌ

نور محض» .هر چه زنده است به ذات خویش نور
مجرد است و هر نور مجردی زنده است.
در تبیین نور عارض سهروردی میگوید« :واالنوار
العارضه ایضاً لیس ظهورها الم ٍر زائد علیها فتكون فی
نفسه ها خفیه بل ظهورها إمنا هو لحقیقه نفسها و
لیس أن النور یحصل ثم یلزمه الظهور بل هو ظاه ٌر
و ظهوره النوریته» .نوری كه عارض بر غیر است خود
بر دو قسم است :یا عارض بر اجسام میباشد و یا بر
انوار مجرد عارض میشود.
اما آنچه در حقیقت نفس خود نور نیست اگر
مستغنی از محل و موضوع باشد جوهر غاسق نام
دارد كه خود دو نوع است یا نور آن زائل میشود
مانند اجسام و یا نور آن زائل منیشود مانند آفتاب و
اگر مستغنی از محل نباشد و به موضوع محتاج باشد
27
هیأت ظلامنی است.
در تقسیم بندی دیگر ،شیخ نور را به نور مجازی و
نور حقیقی تقسیم میكند .مراد از نور مجازی مفهوم
نور در عقل است و مراد از نور حقیقی ظهور عینی
است .سهروردی میگوید :نور مجازی هم در نهایت
به نور حقیقی بر میگردد؛ زیرا برای نور در ذهن دو
اعتبار وجود دارد نخست اعتبار و جهت مفهومی آن
كه هامن مفهوم نور است ،دوم اعتبار و جهت ظهور
آن برای عقل كه امری حقیقی و عینی است و هامن
ظهور عینی است پس نور مجازی هم به نور عینی
28
برمیگردد.

26رشح حكمه االرشاق ،شمس الدین محمد شهرزوری ،ص286
27نور در حكمت ارشاق سهروردی ،غالم علی حداد عادل ،نامه سهروردی (مجموعه مقاالت) ،ص246
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مراتب هستی
نوراالنوار
عالیترین و برترین مرتبه هستی نوراالنوار است.
سهروردی اوصاف نوراالنوار را چنین بیان میكند :نور
االنوار نور محیط ،نور اعظم ،قیوم ،مقدس و اعلی
است .او نور قاهر و غنی مطلق است و ورای آن چیز
29
دیگری نیست.
«...فیجب أن ینتهی االنوار القامئه و العارضه و الربازخ
و هیئاتها الی نو ٍر لیس وراءه نو ٌر و هو ((نوراالنوار))
و النور املحیط والنور القیوم و النور مقدس و النور
االعظم االعلی و هو نور القهار و هو الغنی املطلق ،
30
شی آخر .»...
اذ لیس وراءه ٌ
نور االنوار حقیقت الهی است كه روشنی آن به علت
شدت نورانیت آن كور كننده است .نور اعلی منبع
هر وجود است .جهان در همه درجات واقعیت خود
31
چیزی جز درجات مختلف نور و ظلمت نیست.
اولین صفت نور االنوار وحدت است .تصور دو نوع
نوراالنوار مستلزم آن است كه هر دو در امر دیگری
مشرتك باشند و به چیز دیگری وابسته و این محال
32
است (زیرا نوراالنوار بی نیاز از غیر است).
ذات نور نخستین ،یعنی خدا (نوراالنوار) نور افشانی،
یعنی ارشاق میكند و همه چیزها را به وجود میآورد.
با اشعه خود به آنها حیات میبخشد .هر چیزی در

این جهان منشعب از نور ذات اوست و رستگاری
33
عبارت از وصول كامل به این روشنی است.
نور اقرب
« ...فنور االنوار ملا مل یتصور أن یحصل به علی وحدته
كرثه و ال امكا ٌن لحصول ظلمه من غاسقٍ او هیئه وال
نورین فاول ما یحصل منه نور مجر ٌد واح ٌد  ...و هو نور
34
ٌ اقرب و النور العظیم .»...
از نور االنوار كه دارای وحدت است نور مجرد واحدی
صادر میشود و این صادر اول نیز نور محض است؛
زیرا محال است كه از حقیقتی كه خود نور محض
است و در آن ظلمتی نیست ،چیزی صادر شود كه
هم نور باشد و هم ضد آن ،یعنی ظلمت .تنها امتیازی
كه بین نور االنوار و نور اول وجود دارد در كامل و
نقص است .نور االنوار كاملتر از نوری است كه از او
صادر شده است.
صادر اول كه نور اقرب خوانده میشود از حیث
وابستگیاش به نواالنوار دارای دو جنبه است :یكی
جنبه فقر و دیگری جنبه غنا .این نور هر گاه فی
نفسه اعتبار شود فقیر است و هر گاه به اعتبار
نسبتش با نور االنوار ملحوظ شود غنی است و نیز
این نور میتواند فقر خود را تعقل كند و این فقر
هامن هیأت ظلامنی اوست.

29درآمدی به هستی شناسی سهروردی ،مسعود امید ،نامه سهروردی (مجموعه مقاالت) ،ص246
30حكمة االرشاق ،ص121
31سه حكیم مسلامن ،سید حسین نرص  ،ص168
32سیر فلسفه در جهان اسالم ماجد فخری ،ص 235
33سه حكیم مسلامن ،سید حسین نرص ،ص 169
34حكمة االرشاق ،ص 126-128
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چون نور اقرب فقر خود یا هیأت ظلامنی خود را
تعقل میكند ،از او ظلی یا سایهای حاصل میشود
كه سهروردی آن را برزخ اعلی میخواند (و این هامن
فلك محیط است در نظام جهانشناسی نو افالطونی)
و چون این نور غنای خود را كه نتیجه انتسابش به
نوراالنوار است تعقل كند نور مجرد دیگری حاصل
میشود ،و از این نور باز نور دیگری و برزخ دیگری (كه
یكی از افالك است) صادر میشود ،و به همین ترتیب
این سلسله ادامه پیدا میكند و از هر نور مجردی
نوری و برزخی صادر میشود تا برسد به نهمین برزخ
یا فلك و عامل عنارصی كه تحت آن است .سهروردی
در مورد سلسله انوار مجردی كه از نور واجب صادر
میشود میگوید كه این سلسله (بر خالف آنچه كه
فالسفه نو افالطونی مسلامن میگویند) به فلك نهم
منتهی منیشود .گرچه او معتقد است كه این سلسله
از لحاظ عددی محدود است.
سهروردی نسبت نور عالی به نور سافل را قهر (نظیر
آنچه در فلسفه انباذقلس neikos ،نامیده میشود)
و نسبت نور سافل به نور عالی را شوق یا عشق
( )philiaمیخواند .این دو نیرو یعنی قهر و عشق،
بر عامل حكومت میكنند .نور االنوار كه عالیترین
نورهاست و هیچ چیزی برتر از آن نیست ،قاهر است
نسبت به همه چیزهای دیگر ،و به هیچ چیز جز
خود عشق منیورزد ،چرا كه او كاملترین و زیباترین
چیزهاست .این عشق به خود موجب كامل لذت
است و لذت هم چیزی نیست جز شعور به كامل

حاصل از این حیث كه او كامل است و از برایش این
كامل حاصل است.
انوار قاهر و انوار مدبر
در سلسه انواری كه از نور انوار صادر شده است باید
میان انوار قاهر و انوار مدبر فرق قائل شد .انوار قاهر
كه هیچ وابستگی به برازخ ندارند خود مشتمل بر دو
نوع میباشند :انوار قاهره اعلون و انوار قاهر ارباب
اصنام.
«انوار قاهره اعلون  ...و هی التی ال عالقه لها مع
الربازخ ال بانطباع و ال بترصیف 35.»...این انوار را که
اصول اعلون نیز میگویند ،انواری هستند از سلسه
طولی انوار كه به ترتیب از نور انوار و صادر اول
(نورقرب) و همچنین از همدیگر ،صادر شدهاند .این
انوار كه بسیار فراوان هستند ،به علت شدت نور و
قدرت جوهر ذات و نزدیكی با نقطه وحدت حقیقی
(نوراالنوار) و نیز جهات فقر در آنها به هیچ وجه
با ماده و مادیات عالقه و ارتباط ندارند؛ نه در آنها
جایگیر میشوند (انبطاع) و نه در آنها ترصف
36
میمنایند.
«انوار قاهر ارباب اصنام  ...و مبشاركات االشعه مع
جهه االستغناء و القهر و املحبه و املناسبات العجیبه
بین االشعه یحصل االنوار القاهره ارباب االصنام
النوعیه الفلكیه و طلسامت البسایط و املركبات
العنرصیه و كل ما تحت القمر .فمبداء كل من هذه
الطلسامت هو نور قاهر هو صاحب الطلسم و النوع

35حكمة االرشاق ،ص 145
36فرهنگ اصطالحات شیخ ارشاق ،سید محمد خالد غفاری ،ص 358
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النوری...و االمكان االرشف یقتضی وجود هذه االنواع
37
النوریه املجرده.»...
انوار قاهر صوری كه ارباب اصناماند و نظیر ُمثُل
افالطونی میباشند؛ این انوار طبقهای هستند ،عرضی
از انوار قاهره كه حاصل ارشاقات اشعه و مناسبات
عجیب انوار اصول اعلون هستند .این مرتبه از انوار
اگر چه در میان خود مراتب متفاوتی دارند ،یعنی
بعضی از آنها تا مرتبه پایینترین انوار اعلون تعالی
دارند و برخی تا حد یك نور مدبر نزول میكنند ،اما
بین آنها رابطه نزولی علی و معلولی نیست و هیچ
كدام از آنها علت وجودی دیگری نیستند بلكه وجود
همه از قواهر اعلون است و از همین روست كه به
آنها عرضی و متكافی میگویند.
از طرفی دیگر از آنجا كه موجودات عامل اثیری و
عنرصی و نیز عامل نیمه مادی مثال ،هم همین وضع را
دارند ،یعنی هیچ كدام علت وجودی دیگری نیستند،
بلكه وجود همه معلول اصول اعلون است _زیرا
اصوال اجسام منیتوانند مؤثر در ایجاد باشند_ از
این جهت تناسب كاملی بین آن انوار عرضیه و این
موجودات عوامل غیر نور بر قرار است و به همین
جهت و با متسك به قاعده ارشاقی «امكان ارشف»
آن انوار عرضیه را رب النوع و صاحب طلسم انواع
موجودات این عامل میدانند.
این ارباب اصنام دو گروهاند :گروهی حاصل جهت
مشاهدات انوار اعلون طولی هستند و گروهی دیگر
حاصل جهت ارشاقات آنها هستند و چون انوار
37حكمةاالرشاق ،ص 143
38فرهنگ اصطالحات شیخ ارشاق ،سید محمد خالد غفاری ،ص 359
39حكمة االرشاق ،ص201-200
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حاصل از مشاهدات رشیفتر از انوار حاصل از
ارشاقات هستند و از طرفی ،عامل مثال هم ارشف از
عامل اجسام است ،بر مبنای اصل «االرشف فَاالرشف»
عامل مثال حاصل افاضات اصحاب اصنام مشاهدی و
38
عامل اجسام حاصل اصحاب اصنام ارشاقی هستند.
انوار مدبر مدبر افالكاند و از حیث سلطنتی كه
دارند هر یك از آنها را نور اسپفهبدی مینامند.
«فالنوار املجرده تنقسم الی انوار قاه ٍر  ...و الی انوار
مدبره للربازخ و ان مل تكن منطبعه فیها ،تحصل من
كل صاحب صنم فی ظله الربزخی باعتبار جهه عالی ٍه
نوریه _والربزخ إمنا من جهه فقریه_ اذا كان برزخه
39
قابالً لترصف النور املدبر.»...
انوار مدبر ،نوعی از انوار مجرد كه حاصل جهت نوری
ارباب اصناماند ،یعنی اصحاب اصنام كه گروه دوم از
انوار قاهرند ،از طرفی خود معلول انوار اعلوناند و از
طرفی دیگر ،علت ایجاد نفوس (انوار مدبر) و اجسام
(برازخ) انواع موجودات عاومل غیر نوریاند ،برازخ
(اشباح و اجسام) انواع موجودات این عامل ،حاصل
جهات فقری و انوار مدبر مثالی و فلكی و عنرصیات،
حاصل جهات نوری آنهایند .اما افاضه نور مدبر
بدین برازخ ،هنگامی میرس است كه هم رب الصنم
و هم صنم ،شایسته ایجاد و قبول نور مدبر باشند.
بدین توضیح هم چنانكه گفته شد مراتب و مقامات
ارباب انواع به نسبت جهاتی كه از آنها حاصل
شدهاند ،بسیار متفاوت است ،و همچنین مراتب
اشباح مثالی و اجرام اثیری و عنرصی هم ،بسیار

مختلف است؛ بعضی از ارباب اصنام در چنان مرتبه
پائینی قرار دارند كه قادر به ایجاد نور مدبر نیستند
و بعضی از اصنام ،مثل عنارص بسیط و جامدات هم
قابل نور مدبر نیستند .پس ایجاد برازخ و افاضهی
انوار مدبر به آنها از طرف اصحاب اصنام ،به نسبت
مراتب رب الصنم و قابلیت صنم و به ترتیب و تناسب
سلسه مراتب طرفین صورت میگیرد.
بعد از موجودات مثالی و افالك ،متام ترین مزاجی كه
قابلیت پذیرش نور مدبر را دارد مزاج انسانی است
و لذا به محض فراهم شدن رشایط و استدعای مزاج،
از طرف رب الصنم نوع انسانی نور مدبری كه هامن
40
نفس ناطقه است به آن افاضه میشود.
عامل از نظر سهروردی از عنارص تشكیل شده است ،به
ظل نوراالنوار است كه از مبداء خود رسچشمه
منزله ّ

گرفته و از سلسه مراتب نورانی و غیر نورانی گذشته
و مانند مبدا خود قدیم است.
شیخ ارشاق میخواهد بگوید عامل پرتو نوریّه حق و
اضافه ارشاقیه حق است لذا میگوید :اگر به انوار
اسپهبدیه و هیأت نوریه نظر ربطی كنیم فانی در
حق اند ،همه اظالل و صور مرآتیه و اضافات ارشاقیه
حقاند.
شیخ ارشاق توانست چنین معنایی را تبیین فلسفی
كند چون از آغاز اصل متایز مابعدالطبیعی میان وجود
و ماهیت را كنار گذاشت .از نظر شیخ ارشاق این
وجود نیست كه عارض بر ماهیت میشود بلكه نور
افاضه میشود و بعد از نور محدود ماهیت را انتزاع
میكنیم.
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شرایط و متقاضیات تحصیل در رشته فلسفه اسالمی
مهرداد حسن بیگی دانشجوی دکرتی دانشگاه امام صادق

هر ساله افراد پس از سپری کردن مقاطع مختلف
تحصیلی ،زمانی که به بهار علمی خود رسیدهاند ،با
چالش انتخاب رشته روبهرو میشوند .رشتۀ علمی
که آیندۀ آنها را خوب یا بد رقم میزند .معموالً
انگیزههای کلی مانند :احساس مفید بودن در جامعه،
مطابقت رشتۀ مورد نظر با توانایی ،استعداد و عالقه
فرد ،و از همه مهمتر اهمیتهای اقتصادی به این
انتخابها جهت میدهد .به همین خاطر افراد ،با
تحقیق ،بررسی و مشورت از کارشناسان رشتههای
مختلف ،سعی دارند که با دیدی باز متام ابعاد این
انتخاب را بسنجند و قدم در مسیر آینده خود
بگذارند.

در این مطلب کوتاه روی سخن با دوستانی است
که در جهان علوم انسانی به ویژه فلسفه ،آن هم از
جنس اسالمیاش روزگار میگذرانند .اگر چه بسیاری
از این مسائل ،توان هم پوشانی به سایر دانشها را
نیز دارد.
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در «ایران امروز» شاخه علوم انسانی همچون «فرد
محترضی» است که همگان منتظر تشیع پیکر او
هستند .تداوم چهل ساله مشکالت علوم انسانی
درکشور به گونهای در دل جامعۀ علمی و فضای
عمومی ما ریشه دوانده و وضعیت را آن چنان اسفناک
کرده است که بزرگان این رشته از این موضوع ،به
«فاجعه» تعبیر میکنند .هر چند که بنیادهای علوم
انسانی از فلسفه شکل میگیرد و در واقع بدون
فلسفه منیتوان درک کامل از زندگی داشت ،چرا که
این دانش وظیفه پاسخ به پرسشهای بنیادین انسان
را بر عهده دارد اما شوربختانه ،همواره طالبانش در
مقاطع مختلف ،روزگار خوشی را نداشتهاند و با
مسائلی مختلفی در کشاکش بودهاند .ما در این جا
کوشیدهایم که ابعاد مختلف انتخاب و تحصیل فلسفه
را ترسیم کنیم تا افراد با نگاهی روشن و واقع بینانه پا
به عرصه علم آموزی بگذارند و قبل از ورود به چنین
دریایی از محاسن و معایب عارضی آن آگاه باشند.
منافع فلسفه خوانی
)1عقالنیت :با استمرار در فهم مسائل فلسفی ،به
تدریج برای شخص ،عقالنیت نسبی حاصل میشود.
به گونهای که جهان پیرامون خود را به شکل عمیقتر
تحلیل میکند و الیههای پنهان مسائل را در مییابد.
فلسفه هرن خوب فکر کردن و استدالل را به انسان
میآموزد.
)2پیرایش عصبیت :انسان هنگامی که با سلسلهای از
مسائل فلسفی مواجه میشود که نخبگان برش از آن
سخن گفتهاند و میراثداران بعد به نقد این نخبگان
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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پرداختهاند ،به تدریج زنگار عصبیت از چهره فرد
زدوده میشود و شخص تابع ،استدالل میگردد .چنین
فردی عالوه بر آن که تفکر انتقادی او رشد مییابد
پذیرش هر امری را منوط به دلیل میکند.
)3کسب جهانبینی :پرسشهای بنیادینی که برش
همواره در پی جواب به آن بوده است را دانش
فلسفه پاسخ میدهد .از قبیل :من کیستم؟ از کجا
آمدهام و به کجا میروم؟
)4زایش معنویت :از مثرات فلسفه اسالمی که با
مولفههای دینی و عرفانی آمیخته شده ،آن است که
شخص پس از زمانی در مییابد ،بدون معنویت و
ارتباط با امر قدسی هرگز منیتواند آرامش درونی که
برش در متام ادوار انسانی در طلب او بوده است،
کسب مناید.
رشایط فرد فلسفه خوان
)1استعداد :قدرت ذهنی ،خالقیت و عالقه سه عنرص
پیش رشط برای فراگیری فلسفه است .داشنت استعداد
و هوش به نسبت باال یکی از مهمترین ویژگیها
برای انتخاب رشته تحصیلی در این فن است .نبود
چنین خصوصیتی ،مصداق اتالف عمر ،رسخوردگی،
و دیگر مسائل جانبی است که به مرور گریبان فرد
دانشطلب را خواهد گرفت.
)2متکن اقتصادی :همواره به مزاح دو واژه « فقر و
فلسفه» را کنار هم گذاشتهایم ،اما حقیقتی آشکار
است که فلسفهورز ،عالوه بر استعداد رسشار ،متکن
مالی مناسب را هم باید به ارث یا تالش ،حاصل کند.
زیرا در زمانه موجود ،نبود چنین امری ،اثری دراز

دامن و ابدی برای فرد دارد.
)3صرب و بردباری :کسب درجهای از تخصص در هر
فنی ،به میزان دشواری و عمق دانش مربوطه ،متفاوت
خواهد بود .در دانش فلسفه_اغلب دانشهای
انسانی_ این مسئله منایانتر است و باید یک صربی
ایوب وار داشت تا به رس منزل مقصود رسید.
مصائب فلسفهخوانی
)1نداشنت تعریف شغلی :در وزارت خانهها مرتبط_
وزارت علوم و نهادهای استخدامی_ برای هر کد رشته
تعریف شغلی و نیاز متناسب جامعه به آن معین
می-گردد .اما فلسفه و رشتههای مرتبط ،از چنین
تعریفی برخوردار نیستند .همه ساله فارغ التحصیالنی
در این رشته به جمع افراد دیگر اضافه میگردند و به
«اجتامع عظیم عاشقان شغل» میپیوندند که هرگز به
«لیلی شاغل شدن» منیرسند.
)2نداشنت خروجی ملموس اجتامعی :از مخاطرات
بعضی دانشها بن بست مسائل و عدم تناسب
مسئلهها با پرسشهای امروزین است .آنچه که باعث
میشود مردم و حاکمیتها به دانشی متایل پیدا
کنند ،منافعی است که میتواند برای جامعه به بار
بیاورد .آنچه که یک فلسفهورز را رنج میدهد چنین
مواردی را شامل میشود .رشتهای که کاربرد مستقیم
در صحنه زندگی و اجتامع ندارد و به نوعی به «خود
انزوایی ناخواسته» دچار میشود .به همین جهت؛ به
روشنی میبینم که اندیشمندان این حوزه سعی در
اجتامعی و کاربردی کردن مسائل فلسفی دارند تا از
اقبال عموم ،و حامیت دولتها بهرمند شوند لکن تا

به امروز خروجی مطلوبی به دست نیامده است.
)3رویکرد مکتبی و تاریخی به فلسفه :مشکل دیگری
که میتوان برای رشته فلسفه بیان کرد ،رویکرد
آموزشی مراکز به این رشته است .امروزه در فضای
آموزشی دو رویکرد غالب وجود دارد .رویکرد اول
اینکه مشاهده میگردد برخی آموزگاران فلسفه
پذیرفتهاند که یک «مکتب فلسفی خاص ،راه سعادت
بخشی است» .در چنین حالتی متعلم بر اساس
تعلیامت آموزگاران فلسفه خود میکوشد که سیاق
زندگی خود را بر اساس آن مکتب خاص تنظیم مناید
تا به سعادت راه یابد .در چنین رویکردی بسیاری
از مسائل ناخودآگاه درست تلقی میشوند و تفکر
انتقادی را از شخص میستانند .اما در رویکرد دوم،
نگاهی تاریخی به فلسفه دارد؛ در چنین رویکردی
هیچ یک از مکاتب فلسفی ،منزلگاه سعادت شخص
نخواهد بود و آنان را به عنوان سبک زندگی بر
منیگزیند .او ریشههای فلسفی را میکاود و بدون
هیچ ارزشگذاری ،آن را به عنوان اندیشهای که در
امتداد تاریخی شکل گرفته است بررسی میکند .هر
دو دیدگاه آموزشی از مزیتهای نسبی برخورداراند.
آفت رویکرد مکتبی ،جزم گرایی است و در رویکرد
دوم معضل تاریخی رصف دیدن مسائل بدون توجه
به دیگر اضالع است.
)4اشباع صندلهای شغلی :برای چنین رشتههایی،
شغلهای آموزشی همچون تدریس ،پژوهش ،هیئت
علمی و ترجمه ،را میتوان بر شمرد .اما با رفت و
آمدهای متعدد طوالنی به چنین مراکزی ،شخص در
مییابد که همین صندلهای اندک تدریس ،کامالً پر
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شده است .از صف طوالنی متقاضیان پشت در این
موقعیتهای شغلی هم که میگذریم .ناگفته مناند
هامن اندک صندلی شغلی نیز بدون «روابط رانتی»
قابل دست یابی نیست.
)5درآمدهای ناچیز :عالقمندانی هستند که با شوق
وافر و شکیبایی خود ،در این مسیر دشوار ماندهاند
و به ناچار تن به چنین کارهای طاقت فرسایی چون
ترجمه ،پژوهش و تدریس میدهند .اما عوائدی که
از این دست کارها حاصل میشود (بهجز بعضیها)
آنقدر ناچیز است که هزینه قلم و دفرت شخص را هم
کفایت منیکند.
سخنی با علم آموزان
شاید نتوان پیشنهادی عملی و کاربردی برای آنانی
که امروز و حتی آینده ،در این رشته مشغول تعلیم
و تعلماند ارائه داد ،اما میتوان با تغییر رویکرد
فردی و اجتامعی ،پیش از انتخاب فلسفه به عنوان
شاخه تحصیلی از بروز برخی مشکالت جلوگیری
کرد .از عمده پیشنهاداتی که در سطح کالن میتوان
به عنوان راهکار خروج از این مشکالت بیان کرد،
سالیانی پیشتر از ما ،توسط نخبگان دلسوز گفته
شده است که اکنون آن گفتهها در کتابخانه مشغول
خاک خوردن و در مراکز تصمیمگیری مختلف ،منتظر
اقدام است.
)1میتوان توصیه کرد که کسانی که «دغدغه معاش»
دارند فلسفه را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب
نکنند؛ زیرا با آن مخاطرات گفته شده مواجه خواهند
شد ،به تعبیری دیگر نگاه بازاری و اقتصادی به فلسفه
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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نداشته باشند .توجه به این نکته برای طالبان فلسفه
رضوری میمناید که معاش و گذران زندگی بخش
جدایی ناپذیر از حیات دنیوی ماست .پس همگام
با پیشربد سطح علمی در این رشته ،مجهز شدن به
مهارتها یا امکاناتی بالقوه یا بالفعل برای کسب
درآمد الزمۀ تداوم حیات علمی و مادی در جامعه
است.
)2توجه به کشورها و موسسات بیناملللی که پذیرای
چنین دانشهایی هستند :با جستجویی ساده میتوان
دریافت اوضاع فلسفه در دیگر کشورها ،مطلوب تر
است .بر این روی ،اگر کسی تخصص الزم را در این
دانش کسب کند میتواند برای کسب جایگاه مناسب
خود به این مراکز جذب شود.
)3اما راهکار نهایی برای برون رفت از این مشکالت را
در تحول ساختاری به علوم انسانی باید دانست .اصوال
نگاه حاکامن در هر عرصی به مسئله علوم موجب
تقویت یا تضعیف شاخههای علمی گشته است.
منقول است که شاه عباس مالقاتی با مالعبدالله تونی
داشته است و بعد از آن که شاه از بیرونقی علم و
دانش و خالی بودن مدرسه علمیه از طالب ،سوال
میکند ،مالعبدالله پاسخ شاه عباس را به نوبتی دیکر
موکول میکند....روزی مرحوم تونی به مالقات شاه
عباس رفته بود که پس از درخواست شاه از او برای
خواسنت حاجتی مالعبدالله از شاه در خواستی میکند.
«اکنون که شام ارصاردارید ،یک حاجت دارم و آن این
که من سوار شوم و شام در پیش روی من پیاده در
میدان شاه حرکت کنید! »...آخوند مال عبدالله سوار
شد و شاه عباس در پیش روی او پیاده حرکت کرد و

قدری راه رفته و همه اهل شهر این منظره را دیدند.
پس مدتی که شاه عباس به دیدار مالعبدالله آمد،
مدرسه علمیه را مملو از طالب دید .دلیل آن را از
جویا شد .مرحوم تونی پاسخ داد« :دلیلش به آن روزی
که از شام خواهش کردم شام پیاده و من سواره بین
مردم برویم ،مرتبط است .آن زمان که من سوار شدم
و شام پیاده در جلو راه رفتید ،مردم ارزش علم را
فهمیدند که ارزش علم آن قدر زیاد است که پادشاه
پیاده و در پیش رویِ عامل راه می رود؛ لذا به جهت
عزت دنیا و طلب جاه و جالل و مال دنیا در مدرسه
جمع شده و مشغول تحصیل میباشند و چون بعضی
از مراتب علم را طی کنند ،نیت آنها خالص خواهد
شد و قصد قربتی که مقصود اصلی در علم و جمیع
عبادات است ،حاصل خواهد شد».
بنابراین؛ تا عزم راسخ حاکمیتی برای تحول و تغییرهای

اساسی به علوم انسانی نباشد ،برگزاری هزاران کنگره
برای حل معضالت ،یا نوشنت صدها مقاله و راهکار،
نتیجه را هامن چیزی که مشاهده میکنید باقی
میگذارد .کشوری که تاریخش رسزمین اندیشمندان
بوده است حال روزگار بیامر علوم انسانیاش ما را
اندوهگین منوده است و جای پرسش است که چرا
باید به جای «ساخنت استعداد» مشاهدهگر «سوخنت
استعداد» باشیم.
(الزم به ذکر است دعوت نگارنده این سطور به «عدم
انتخاب رشته تحصیلی» به معنای دعوت به فرانگرفنت
مطلق چنین دانشهایی نیست .زیرا با ابزارهای نوین
تسهیل کننده و بدون انتخاب رشته تحصیلی نیز
میشود این علوم را فرا گرفت).
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بخش سوم:

تفکر نقاد
سینمای کالسیک و انسان
معاصر

علیرضا خباززاده رضایی

سینمای کالسیک و انسان معاصر
علیرضا خباززاده رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی فلسفه دانشگاه تهران

بسیاری کسان عقیده دارند سینامی کالسیک به
مسائل و عنارصی میپرداخت که انسان معارص دیگر
با آنها نسبتی ندارد و منیتواند با اینگونه فیلمها
ارتباط برقرار کند ،اما مصادیق بسیاری در سینامی
کالسیک وجود دارد که با گذشت زمان با انسان
امروز ارتباط بیشرتی پیدا کرده و هرچه از ساخت آن
گذشته فهم بهرتی از آن پیدا شده است .مثال هرچه
از ساخت «رسگیجه» میگذرد ،بهرت دیده و فهمیده
میشود« .رسگیجه» فیلمی از آلفرد هیچکاک است
که در سال  1958بر اساس رمان فرانسوی ،از میان
مردگان ،نوشته بوالو ناررشاک ساخته شده است.
فیلم ،ماجرای اسکاتی فرگوسن ،پلیسی است که در

جریان یک تعقیب و گریز به دلیل رسگیجه منیتواند
بهدرستی ماموریت خویش را انجام دهد و رسانجام
بازنشست میشود .یکی از دوستان قدیمی اسکاتی از
او میخواهد تا همرسش مادلن که متایل به خودکشی
دارد را تعقیب کند و بدینسان اسکاتی وارد ماجرایی
پر رمز و راز میشود.
هیچکاک در گفتوگویی با فرانسوا تروفو در ۱۹۶۲
گفت که فیلم «رسگیجه» برای او یک «شکست» بود.
اما با گذشت زمان این شکست به موفقیت تبدیل
شد .در سال  ۱۹۸۲در نظرسنجی سایت اندساوند (که
هر  10سال یکبار انجام میشود) رسگیجه رتبه هفتم
را بهدست آورد .سال  ۱۹۹۲در رتبه چهارم و در سال
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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 ۲۰۰۲در رتبه دوم قرار گرفت و پایینتر از «همشهری
کین» .نهایتاً در  ۲۰۱۲از همشهری کین هم پیش افتاد
و در ابتدای این فهرست قرار گرفت.
هرچه بیشرت میگذرد ما از جهان پیرامونمان فریب
بیشرتی میخوریم و بازیچه واقعیتهایی ساختگی
و مصنوعی میشویم و به اتفاقی دچار میآییم که
برای اسکاتی در رسگیجه رخ داد .اسکاتی فریب
واقعیتی را میخورد که گرچه ظاهری است ولی در
نظر گاه او چنان جلوه واقعی و عینی یافته که او آن
را امری واقعی میانگارد ،حتی پس از مرگ مادلین،
او مجددا ً در پی بازسازی واقعیتی است که ماحصل
فریب و دروغ و اصال واقعیتی ساختگی بوده است.
این مسئلهای است که امروزه ما نیز به آن دچاریم و
برایامن رخ میدهد ،مخصوصاً زمانی که اکرث اوقات
زندگی خود را وقف شبکههای اجتامعی میکنیم،
درواقع هامن اشتباه اسکاتی را تکرار میکنیم و
به فریبی که او خورد ،دچار میشویم .این فریب
و واقعیت ساختگی گاه ازسوی افراد ،گاه رسانهها،
گاهی یک معشوقه و گاهی حاصل محصوالت است.
این مسئله شاید یکی از مباحث درون فیلم رسگیجه
باشد که به وساطت آن ،انسان معارص میتواند با
شخصیت اصلی فیلم همزاد پنداری کند و اتفاقی را
که برای او رخ میدهد در زندگی خود و اطرافیانش
بیابد تا علتی باشد بر اینکه پس از سالها از ساخت
آن فیلم همچنان طرفدارانش از گذشته بیشرت شود.
اما چرا ما انسانها در این روزگار موهومات و فریبها
را انتخاب کردهایم و آنان را واقعی پنداشتهایم؟
بهگامن نیچه ،این موهومات ویژگىهایى دارند که
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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آنها را براى انسان پذیرفتنى کرده است و بههمین
سبب انسانها بر آنها لباس حقیقت پوشاندهاند .این
موهومات براى زندگى انسان سودمنداند و انسانها
بهدلیل سودمندى و کارآمدى آنها در نزاع براى
بقای نوع برش و اراده معطوف به قدرتشان ،آنها
را حقیقت شمردهاند .این اقتضای زندگى امروزی
انسانی است که موجب حقیقى شمرده شدن بعضی
مسائل شده است ،نه اقتضاى طبیعت و ماهیت
مسائل ،معرفتها و دانشها .حقیقتجویى انسان
معارص در امتداد خواست قدرت او قرار گرفته
یا جلوهاى از آن است و انسان تنها براى برپایى
اجتامع یا میل به اغراض و اهداف خود ،در مقام
حقیقتجویى برمىآید .اکنون و با در بحران افتادن
ظواهر عامل جدید است که کُنه ذات آن آشکار میشود
و بعضی آثار کالسیک که در زمان خود بدبینی بهنظر
میآمدند یا فهم آنها دشوارتر بود ،اکنون با تجربه
زیسته ابناء برش نزدیکتراند و این درحالی است که
سینامی امروز در هزارتوی تکنیک و جلوههای ویژه
و سودای رسگرمیسازی ،شاید بهدشواری میتواند آن
تجربه ساده و آشنا را روایت کند.
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تحلیل کتاب «راهنمای

شکگرا به خداناباوری»
محمد کرمینیا

زن و فلسفه
فاطمه قمیصی دانشجوی مقطع کارشناسی فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی

ژولیا کریستوا زاده  ۲۴ژوئن  ،۱۹41فیلسوف ،منتقد
ادبی ،روانکاو ،فمینیست و رماننویس بلغاری
فرانسوی است که از اواسط دهه  ۱۹۶۰در فرانسهزندگی میکند.
ژولیا کریستوا بعد از انتشار نخستین کتابش،
 Semeiotikeدر  ۱۹۶۹تأثیر زیادی در تحلیل انتقادی،
نظریه فرهنگ و فمینیسم گذاشت .کارهای او شامل
کتابها و مقالههای بسیار دربارهی نشانهشناسی،
بینامتنیت و ابجکسیون آلوده انگاری در حوزههای
زبانشناسی ،نظریه ادبی و نقد ،روانکاوی ،زندگینامه
نویسی و خود زندگینامه نویسی ،تحلیل سیاسی و
فرهنگی ،هرن و تاریخ هرن میشود.
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او یکی از پیشگامان ساختارگرایی هنگام اوج این
نظریه در انسانیّات(علوم انسانی) بود .کارهای وی
همچنین جایگاه مهمی در اندیشه پساساختارگرایی
دارد.
کریستوا تعدادی رمان نوشتهاست که مشابه
داستانهای پلیسی است .در حالی که کتابها روایت
تعلیقگونه مختص اینگونه آثار را حفظ کردهاند و
ساختار سطحی نوشتار دارای سبک است ،خواننده
با ایدههایی برخورد میکند که از درون پروژههای
تئوریک او رس برآوردهاند .شخصیتهای او خود را
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از طریق دستگاههای روانی ابراز میکنند .این شیوه
نگارش او را بیش از همه به آثار متاخر داستایوفسکی
نزدیک میکند .آثار تخیلی او در حالی که اغلب
متثیل گونهاند ،از رویکردهای حدیث نفسی نیز بهره
میبرند .برخی از کتابهای او به فارسی ترجمه
شدهاند که به چند مورد از آنها اشاره میکنیم؛ در
آغاز عشق بود ،تن بیگانه ،فردیت اشرتاکی ،ملتهایی
بدون ملیگرایی ،هاناآرنت ،زندگی یک روایت است،
علیه افرسدگی ملی ،خورشید سیاه :افرسدگی و
مالیخولیا.

معرفی فیلم پدر
معصومه احدی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

فیلم سینامیی پدر محصول مشرتک فرانسه و
انگلستان ،یکی از آثار پر بازدید و تحسین برانگیز
امسال بود که در نود و سومین دورهی جوایز اسکار،
نامزد شش جایزه اسکار و برندهی دو جایزه اسکار
سال  2020شد .فیلم پدر اقتباسی از منایشنامهای به
نام پدر به قلم خود کارگردان فیلم سینامیی پدر است
که همین مسئله بحثهای زیادی را به دنبال خود
دارد .فلوریان زلر کارگردان و نویسنده این فیلم با
همکاری کریستوفر همپتون توانست به عنوان اولین
تجربه خود در کارگردانی رمان نویسی و منایشنامه
نویسی خود درامی شاهکار را خلق و به تصویر
بکشد .دو نکته اساسی که ما را از فلوریان زلر به

وجد آورده است فرایند تبدیل منایشنامه به فیلم نامه
و دوم ،کارگردانی نویسنده بر منت خودش است .این
کارگردان منایشنامه خود را به فیلم بلندی تبدیل کرده
است ضمن اینکه متام اصول و پیچیدگیهای این تغییر
با ظرافت کامل رعایت شده است .تطبیق منایشنامه
به فیلمنامه یعنی جا به جایی اصول و قوانین زمین
بازی تئاتر به اصول و قوانین زمین بازی سینام و کار
دشواری است که زلر انجام داده و با موفقیت به
رسانجام رسیده است .بنابراین نویسندگی و کارگردانی
واحد زلر یک حیلهی جادویی صحنهای و سینامیی به
حساب می اید و الیق متجید است.
فیلم پدر نیز بر حسب اتفاق با فیلم شامرهی قبل
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نرشیه ،یعنی طناب هیچکاک ،شباهتهای بارزی
دارد .اما هامنطور که گفته شد با وجود لوکیشن
محدود و سینامیی شدن منایشنامه ،مخاطب ابدا ً
احساس منیکند که یک منایش ضبط شده را بدون
فرمولهای سینامیی متاشا میکند.
بنابراین فیلم پدر یک اثر سینامیی معمولی نیست،
بلکه اثری قدرمتند است که مخاطب با متام ذهن و
روح و جسم خود درگیر قصه میشود .پدر با یک
موقعیت پیچیده و در عین حال ملموس اغاز میشود.
مخاطب به راحتی با فیلم ارتباط برقرار میکند و حتی
حس وحشت از گرفتار شدن در وضعیت شخصیت
اصلی به او دست میدهد به عبارتی از ابتدای فیلم
به راحتی با کاراکرت همراه میشود.
سیر زمانی فیلم به گونهای بوده که مخاطب بهطور
منظم در سیر داستانی آن قرار منیگیرد و اتفاقات
بهصورت پازلهای نامنظم در انتهای فیلم مرتب
شده و حل میشوند .ما در این فیلم شاهد تصویری
قدرمتند از زوال عقل انسان و مواجهه با بیامری
آلزایمر در کهنسالی و چالشهای مراقبت فرزندان
از والدین هستیم که درامی دلخراش را ارائه میکند.
بازی بینظیر آنتونی هاپکینز مخاطب را در اعامق
ذهن شخصیت اصلی درگیر میکند و در نهایت این
فیلم یک فیلم سینامیی کامل است که توانست با
درامی قوی و بازی استادانه آنتونی جایزهی اسکار
بهرتین بازیگر نقش اصلی مرد و بهرتین فیلمنامه
اقتباسی را از آن خود کند و در خور متجید باشد.
متام سعی من در دست نوشتها برای معرفی فیلم
این بوده که از داستان گویی و اِسپویل بپرهیزم.
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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امیدوارم به دیدن این فیلم ترغیب شده باشید .اگر
فیلم را متاشا کردید در ادامه چند نکته در جهت
بررسی فیلم مینویسم.
فرد الزایمری زمان و مکان را گم میکند و دعوا و
کشمکش بین خودآگاه و ناخودآگاه ذهنیاش به
وجود میآید به همین سبب دادههای قدیمی و
اتفاقات دور را به خوبی در دسرتس ذهن دارد و
بایگانی میکند و اتفاقات هر چه نزدیکتر را به
یاد منیآورد و و همچنین مرز خیال و واقعیت را
گم میکند .برای مثال آنتونی مرگ دخرتش لوسی را
فراموش کرده بود .مهندس بودن آنتونی تا پیش از
کهولت سن و بروز بیامریاش قدرت زوال آلزلیمری
که آنتونی به آن گرفتار شده را به رخ میکشد و این

یعنی فرد با وجود دارا بودن ذهنی دقیق و محاسبهگر،
تا به این حد دچار زوال عقلی شده و با وجود خلق
و خوی جدی و کم عاطفه و به دور از لطافتهایی
از جنس هرن ،رس انجام با شل شدن مکانیزم دفاعی و
بروز ناخودآگاه و سایهی وجودیاش ،خود را رقصنده
معرفی میکند و در واقع رقصیدن و دخرت هرنمندی
چون لوسی هامن نیمه تاریک وجودی خود آنتونی
است که حاال به آن متایل دارد.
رنگ و جنس لباسها در سیر زمانی و روند فیلم همه
دارای معنا و مفهوم خاصی در فیلم بودند که مربوط
به بحث گسرتدهتری در روانشناسی و طراحی لباس
سینامیی میشود .مثل رنگ آبی در ابتدای فیلم که
به معنای امواج دریا و بالتکلیفی کاراکرتها است .در
صحنههای مختلف مخاطب احساس میکند لباس
کاراکرتها مشابه به یکدیگر است و حتی همین اتفاق
باعث رسدرگمی بیننده شده و او را درگیر سواالتی از
قبیل اینکه آیا ما در روزی دیگر ،فصلی دیگر یا بهطور
کلی زمان و مکان دور یا نزدیکی هستیم ،میکند.
این سواالتی که برای مخاطب بهوجود میآید مارا با
ساختار اصلی قصه و فیلم اشنا میکند که تدوین بی
نظیر المپرینوس هم نقش مهمی در رسدرگمیهای
بیننده دارد که با همکاری منت و فیلمنامه ما را
به عمق شخصیت آنتونی و چالشهای بیامری او
میکشاند.
بیننده از دریچه ذهنی شخصیت اصلی فیلم قصه را
دنبال میکند و غرق در دنیای پیرمرد است اما نکته
جذاب اینجاست که آنتونی به عنوان راوی فیلم و
اول شخص قصه ،راوی مطمئنی نیست و بیننده از

دست راوی ،پناهی جز خود فیلم ندارد چرا که تنها
دریچه ارتباطی ما با جهان فیلم آنتونی بوده است.
این هامن شیوه روایت در پدر است که فیلم پیش از
آنکه بخواهد قصه تعریف کند ما را با جهان پیرمردی
که ناخواسته واقعیتها را انکار میکند و درجهان
کوچک و دردناک خود به رس میبرد ،همراه کند.
رفتار و روان آنتونی از چند جهت مورد بحث است.
اول از هرچیز آلزایمر که پیشرت دربارهاش گفتیم،
دوم دنیای کوچکی که برای خود ساخته و از هجوم
اطرافیان و از بین رفنت لذتی که از سیر کردن در
دنیای امن خود میبرد ،به دست دیگران میترسد و
دچار کالسرتو فوبیاست و هدفون و موسیقی که با
ورود دخرت به اتاق قطع میشود نشانه مستقیم به
هامن دنیای امن آنتونی دارد .او از دیگران میترسد
و به همه چیز و همه کس شک دارد و درگیر پارانویا
نیز هست.
آنتونی کامال از بروز و تشدید عقدهای در انسانها
به نام عقده مادر رنج میبرد .مهمترین نشانه عقده
مادر در افراد انفعال و تنبلی است که راحتیهای رحم
مادر را برای انسان تداعی میکند اما بهطور خالصه
میشود گفت که آنتونی پدر ،منیرود ،منیخواهد،
منیپوشد ،درگیر نوستالژی است و در آخر مادرش را
صدا میزند و خواستار نقطه امنی مثل آغوش مادر
میشود که اینها همه یعنی عقده مادر.
وحشت و غم از کهولت سن و جربهایی این چنینی در
جهان بیننده را چنان با فیلم همراه میکند که کنرتل
احساسات برایش دشوار خواهد بود.
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جنبه فلسفی فیلم
ساختار فیلم به دو نکتهی جهان شمول اشاره دارد:
جرب زندگی و عدم قطعیت در جهان.
لوکیشن محدود ،تنهایی پدر ،دردرسهای دخرت ،سکانس
اول که راه پله های پیچ در پیچ دارد ،راهروهای خانه
که نشانهای از داالنهای ذهنی پیچیدهی آنتونی نیز
هست اشاره به الیههای زیرینتری که گویای جرب
متام هستی است ،دارد .همین راهروهای پیچیده و
شباهتهایی که در طراحی دکور صحنه وجود دارد،
بیننده را به شک میاندازد و تشخیص اینکه در کجای
راهرو و در کنار کدام درب هستیم را سخت میکند
و همین زبان تصویر ماهرانهی زلر است که عالوه بر
غیر قابل اطمینان بودن روایت شخص اصلی داستان
و زیر سوال بردن دانستههای بیننده ،عدم قطعیت و
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حکم دادن را در جهان بر ما یادآور میشود.
منظرهای که آنتونی هر از گاهی از پنجره متاشا
میکند نیز اشاره به درونیات او دارد .یعنی ابتدا عبور
دخرت و شلوغی خیابان ،سپس خلوت خیابان و بعد
عبور یک نوجوان و در انتها یک درخت که میتواند
گویای بازگشت انسان به طبیعت باشد.
متجید و تعریف از تکنیک و ساختار این فیلم ،رس
دراز دارد اما شایان ذکر است که فیلمنامه ،بازیگران،
کارگردانی ،دکور ،صحنه ،لباس ،تدوین ،نور و موسیقی
و متام عنارص به تنهایی در خور تحسین هستند .در
واقع مهمترین نکته دربارهی فیلم پدر این است که
داستان و تک خطی بسیار ساده است اما پرداخت آن
شاهکاری متام عیار است.

معرفی کتاب (فلسفه تنهایی)
زهرا اسدی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

کتاب فلسفهی تنهایی اثر الرس اسونسن ،فیلسوف و
نویسندهی نروژی است .وی هدف خود از نگارش
کتاب را اینگونه بیان میدارد« :این کتاب حاصل
تالشهای من برای کشف معنای دقیق تنهایی است.
اینکه چه کسانی گرفتار تنهایی میشوند؟ چرا احساس
تنهایی رخ میمناید ،میپاید و محو میشود؟ چگونه
افراد و اجتامع میتوانند به فهم و درکی از تنهایی
برسند؟»
کتاب در هشت فصل به تحریر آمده است نویسنده
در فصل اول توضیحاتی در مورد مفهوم تنهایی
میدهد که بیشرت مبتنی بر منابع روانشناسی و علوم
اجتامعی است تا فلسفه .در این فصل با انواع تنهایی

آشنا میشوید و در مییابید میان تنهایی و تنها بودن
متایز وجود دارد و آنچه آن دو را از هم جدا میکند
جنبهی احساسی قضیه است.
«تنهایی مطلق شاید بدترین مجازاتی باشد که برما
تحمیل میشود .هر لذتی که جدا از دوستان میبریم
بیرمق میشود ،و هر دردی در تنهایی شدیدتر و
غیر قابل تحملتر میشود .هر احساسی که ما
را بر میانگیزاند ،غرور باشد یا جاهطلبی یا حرص
یا کنجکاوی یا انتقام یا شهوت ،فرقی منیکند ،اصل
جانبخش همهی آنها همراهی است؛ اگر ما به کلی از
افکار و احساسات دیگران منفک بودیم هیچ یک از
این احساسات نیرویی منیداشتند .برفرض ،اگر همهی
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نیروها و عنارص طبیعت دست به دست هم بدهند تا
در خدمت و فرمان یک نفر باشند ،اگر خورشید هم
به فرمان این یک نفر برآید و فرو رود ،اگر دریاها و
رودها به میل او بخروشند و جاری شوند و اگر زمین
به خودی خود همهی خواستهها و مایحتاج مطلوب
او را فراهم آورد ،باز او درمانده و بیچاره خواهد
بود تا زمانی که دست کم یک نفر را داشته باشد که
شادیاش را با او قسمت کند و از احرتام و دوستی او
برخوردار شود».
دیوید هیوم
در فصل دوم ،برای درک بهرت قضیه بحث کوتاهی
دربارهی ماهیت احساسات عرضه میشود و جنبهی
احساس تنهایی بیشرت مورد بررسی قرار میگیرد.
«چه کسی میداند تنهایی واقعی چیست نه آن
کلمهی متداول ،بلکه آن وحشت عریان؟ برای خود
آدمهایی که احساس تنهایی میکنند تنهایی نقابی
بر چهره میزند .بدبختترین آدمهای مطرود
سفت و سخت به یک خاطره یا توهم میچسبند.
گهگدار همزمانی مرگبار چند واقعه لحظهای پرده
را کنار میزند.اما فقط برای یک لحظه .هیچ انسانی
منیتواند بیآنکه دیوانه شود نگاهی ثابت به تنهایی
اخالقیاش داشته باشد».
جوزف کونراد
در فصل سوم ،بررسی میشود که چه کسانی تنها
هستند و احساس تنهایی میکنند و نیز به انواع
عواطی که بیش از همه به احساس تنهایی دامن
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میزنند ،پرداخته میشود.
«کسانی که احساس تنهایی میکنند بیشرت خودشان
دلشان میخواهد که تنها باشند چون حارض نیستند
هزینههای روحی و روانی آمیخنت با بقیهی آدمها
را بپردازند .آنها نوعی حساسیت به افراد دیگر دارند
وبیش از اندازه از دیگران متاثر میشوند».
دیوید فاسرتواالس
در خالل فصل سوم ،زمینهی این بحث مطرح میشود
که عامل عدم اعتامد؛ احتامال مهمترین عامل هم در
توضیح تنهایی افراد است و هم در توضیح تنهایی
شایع در میان کشورهای مختلف؛ برای همین فصل
چهارم به اعتامد تخصیص پیدا کرده است.
به آسانی میتوان دریافت که چرا اعتامد نقشی چنین
اساسی در مسئلهی تنهایی دارد .فقدان اعتامد منجر
به احتیاط در برقرار کردن روابط صمیامنهای میشود
که بینهایت برای وابستگی ما به دیگران اهمیت
دارد .هامنگونه که در رمان میدل مارج جورج الیوت
میبینیم :به محبت خویش اعتامدی نداشت؛ و مگر
تنهایی چیست غیر بیاعتامدی؟ بیاعتامدی ،فرد را
به کلی منزوی میکند.
در فصل پنجم ،به نقشی که عشق و دوستی در زندگی
آدمها دارند پرداخته میشود و خواننده به پاسخ این
سوال میرسد که آیا تنهایی در نقطهی مقابل عشق
و دوستی قرار دارد؟
«دوستی کامل از آن نیکان است ،آنهایی که در
فضیلت یکسانند :آنها متقابال برای همدیگر نیکی

آرزو میکنند چون خودشان نیک هستند .آنهایی که
برای دوستانشان نیکی میخواهند ،آن هم به رصف
نیکی خود آنان ،دوستانی متام عیارند ،زیرا چنان که
هستند بر یکدیگر گشودهاند ،و نه به هیچ دلیل
اتفاقی .پس دوستی آنان تا زمانی که نیک هستند
میپاید ،و فضیلت امری پایا است».
ارسطو
از آنجایی که در اکرث آثاری که به مسئلهی تنهایی
پرداختهاند از فردگرایی مدرن به عنوان یکی از
علتهای اصلی تنهایی یاد شده است ،از این رو در
فصل ششم به بررسی «فرد مدرن» پرداخته میشود
که چرا و چگونه به چنین تنهایی گرفتار شده است.

«مشکل دوم فرهنگ فردگرایی این است که در
نهایت به جامعهای بدون همبستگی ختم میشود.
چنین نیست که هر زمان گروهی از افراد با هم گرد
آیند و به تعامل بپردازند جامعهی همبسته پدید آید؛
آنچه جوامع همبستهی حقیقی را همبسته میکند
ارزشها ،هنجارها ،و تجارب مشرتک اعضای آنهاست.
هر قدر این ارزشهای مشرتک عمیقتر و در اعتقاد
اعضای جامعه ریشهدارتر باشد حس همبستگی در
میان این جامعه قویتر خواهد بود .اما خیلیها
ظاهرا بداهت یا رضورت ارتباط میان آزادی شخصی
و همبستگی اجتامعی را درک منیکنند .وقتی افراد
از پیوندهای سنتیشان با همرسان ،خانوادهها،
همسایهها ،همکاران ،و کلیساهایشان خالص شدند
انتظار داشتند بتوانند پیوندهای اجتامعیشان را
همچنان حفظ کنند .اما اندک اندک پی بردند که
پیوندها و ارتباطهای گزینشیشان ،که میتوانستند
به راحتی و به اختیار خود آنها را برقرار یا فسخ کنند،
احساسی از تنهایی و گمگشتگی در آنها ایجاد کرده
است ،و در نتیجه آرزومند روابط عمیقتر و پایدارتر
شدند».
فرانسیس فوکویاما
در فصل هفتم ،به خلوت گزینی و انزوا که صورت
مثبتی از تنهایی است ،پرداخته میشود.
«برای انسان خوب نیست که همیشه و در همهی
اوقات به زور در براب ِر انظا ِر همنوعانش قرار گیرد.
جهانی که خلوت از آن حذف شده باشد ،جهانی
دوستداشتنی نیست .خلوت و انزوا ،در معنای تنها
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ماندن در غالب اوقات ،برای عمق بخشیدن به تفکر
و به شخصیت رضوری است؛ و خلوتی در حضور
زیبایی و عظمت طبیعی گهوارهی زادن اندیشهها و
آرزوهایی است که نه تنها برای افراد خوب است بلکه
جامعه بیآن منیتواند رس کند».
جان استیوارت میل
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در پایان در فصل هشتم ،به بحث دربارهی مسئولیت
تک تک افراد در مدیریت تنهایی میپردازد.
«همیشه میگویند زمان همه چیز را عوض میکند،
اما عمال این خود ما هستیم که باید همه چیز را
عوض کنیم».
اندی وارهول

تحلیل کتاب «راهنمای شکگرا به خداناباوری»
محمد کرمینیا دانشجوی دکرتای کالم امامیه

امروزه فلسفهای نو برای عرص جدید با عنوان «پدیده
خداباوری جدید» ،به میدان آمده است .پیرت اس.
ویلیامز یکی از شک گرایان پیرامون این مسئله اثری
تألیف منوده است .او یک بدعتگذار است ،نه از
جهت این که وجود خدا را رد کرده است ،بلکه به
این جهت که به نتیجه رسید خداوند وجود دارد.
کتاب جدید پیرت اس ویلیامز تحت «راهنامی شک
گرا به خداناباوری» درصدد به چالش کشیدن تصور
رایجی است که جنبش «خداناباوری جدید» عقالنیت
را در انحصار خود دارد .وی در این کتاب به بررسی
نوشتههای ضدتوحیدی غیرتخصصی مدرن با مترکز
ویژه بر خداناباوران جدید میپردازد .از دیدگاه

ویلیامز ،جنبش «خداناباوران جدید» عنوان تازهای
منیباشد و بخش عمده فلسفه خود را از دیوید هیوم
و دیگران اخذ کرده است که صدها سال پیش زندگی
میکردند.
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اما از طرفی این جنبش ،خشمگین و گزنده میباشد
و دارای بالغتی ماهرانه است .ویلیامز مدعی است
که متاسفانه این خیره رسیها جایگزین ملزومات
فلسفی ،یعنی عقل و استدالل دقیق ،شدهاند .در
فرهنگ عامه افراط گرایان فلسفی از هر دو گروه
مذهبی و ضدمذهبی باعث شدهاند صدای دیگران
شنیده نشود .کتاب ویلیامز تالشی در جهت تغییر این
وضع به سوی تشویق به اندیشیدن و مطرح منوده
منطق به مباحث میباشد .این کتاب به ما کمک
میکند تا تأملی مناییم در این که پرسش در مورد خدا
را میتوان با دقت و احتیاط بررسی منود.
اثر ویلیامز بیش از هر چیز به مثابه رشحی کامل
از بحث در مورد خدا در محافل معارص است و
استداللهای مهم در دفاع از خداناباوری را که
خداناباوران نو مطرح کردهاند پوشش میدهد.
ویلیامز در تالش برای حصول اطمینان از مطرح
نشدن استداللها به شکلی اشتباه بیش از اندازه نقل
قول ذکر میمناید.که این نکته میتواند خواندن این
کتاب را دشوار کند؛ لکن در عوض ،مواضع اصلی
اندیشمندان اصلی را ترکیب میکند ،یا اگر کسی
بخواهد در زمان رصفه جویی کند ،این کتاب جایگزین
خوبی برای خواندن متام کتاب-های قطور مشهور
خداناباوران جدید است( .بیشرت استداللهای آن ها
و بهرتین نقل قولها در رابطه با بحث در مورد خدا
در آن آمده است).
ویلیامز ابتدا به ارزیابی سطح فعلی خداناباوری
میپردازد و با ارجاع به نظرسنجیها در مییابد که
بیاعتقادی به خدا ممکن است در سطح جهان رو
دوفصلنامه علمی ،فرهنگی و اجتامعی ساو اندیشه
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به کاهش باشد ،اما در بخشهایی از غرب در حال
افزایش است .به باور ویلیامز دلیل عمده افزایش
بیخدایی در غرب ،تاثیر مخربی اثباتگرایی منطقی
در سده بیستم بر باور دینی است .اثباتگرایی
منطقی عنوان میکند که تنها گزارههایی که درست
بودن آنها را بتوان بوسیله حواس پنجگانه مشاهده
کرد یا به روشهای دیگر درست بودن آنها را تصدیق
کرد معنادار هستند.
این دیدگاه سبب میشود فرضیه وجود خدا که
قابل تصدیق نیست ،بیمعنا تلقی شود .اما ویلیامز
میگوید این اتفاق برای موضع مخالف نیز میافتد.
اثبات علمی اعالن خداناباورانه نیز غیرممکن است.
هامنطور که «خدا وجود ندارد» نیز غیر ممکن است.
ویلیامز در فصل اول مینویسد« ،خداباوری داوکینز
کمرت از خداباوری ای که با آن مخالفت میورزد بر
گور اثباتگرایی استوار نشده است» .اثباتگرایی
میبایست می ُمرد تا خداناباوری بتواند زنده مباند.
اما ویلیامز سپس به شکل شگفتی استدالل میکند
از نظر تاریخی دلیل اصلی این که امروزه خداناباوری
این چنین در اذهان عموم نقش بسته ،اثباتگرایی
منطقی است ،اثباتگرایی منطقی ،اعتبار اجتامعی را
فراهم کرد که خداناباوران نو روی آن خداناباوری را
بنا کردهاند.
به هر حال ،جذابیت اصلی این کتاب درسهای
تاریخی آن نیست .در عوض ،ارزیابی منطقی
استداللهای خداناباورانه است .ویلیامز فصلی را
به هر یک اختصاص میدهد ،نخست به هر موضع
به شکل منصفانه میپردازد و سپس آن را نقادانه

بررسی میکند .به عقل و شواهد اجازه داده شده بر
بالغت و واکنشهای احساسی غلبه پیدا کنند .ویلیامز
مواضع خود را به زور القا منیکند .در نهایت پس از
خواندن این کتاب این حس به شام دست منیدهد

که قربانی زورگیری بودهاید؛ بلکه در عوض با حجمی
از اطالعات جدید احساس غنا میکنید و این نقطهی
عکس زورگیری است؛ چرا که چیزی به شام افزوده
میشود.
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زمانه زمین
اضمحالل بیداری
در واژگون یک رویا
که ما آن را پروراندهایم
و آغازید
رویایی که با یک کلمه آغاز شد
آری
کلمه پرتاب شده
و ما اینجاییم
بارگاه آسمان سقوط کرده
حکمرانی شاعران یأس است
و
ِ
که بر تکیهگاهها میبینی
گلهای تاریکی روییدهاند
و فرزندان ترس که بازی را در دست گرفتهاند
عدم با واهمه شاهد ماست
و گاه در خورشید پناه میگیرد
کابوس مضحکی است
زمانهی زمین است

مهرداد صحرایی

اصطالحات فلسفی
(فلسفه سیاسی)

الیناسیون
Alienation
از خود بی خود بیخود شدن ،بیگانگی
تعریف کلی و نخست بیگانگی (الیناسیون) :هنگامی که شخصی از حالت نخست خود بیرون آمده و با خود
احساس بیگانگی میکند.
بیگانگی و یا از خود بیگانگی موارد بسیاری دارد که از آن جمله میتوان به از خود بیگانگی سیاسی ،از خود
بیگانگی فلسفی و یا از خود بیگانگی دینی اشاره داشت .نظرات و عقاید بسیاری درباره بیگانگی و یا الیناسیون
طرح شده است و هر کدام از اندیشمندان و فالسفه به طریقی موضوع بیگانگی را مورد تحلیل قرار دادهاند.
اما بیگانگی در ساختار اجتامعی و در طی مطالعات روی افراد از خود بیگانه و الینه شده این نتیجه را در پی
دارد که بیگانگی بیشرت محصول جوامع استبدادی و نظامهای بسته است و در مواردی بیگانگی چه در جوامع
آزاد و چه در جوامع بسته نتیجه و محصول تکرار بیش از حد الزم و روزمرگی است .بیگانگی منیتواند درمان
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و عالج قطعی و صد درصدی داشته باشد و کسی و یا گروه و یا مکتبی هم منیتواند مدعی برطرف ساخنت از
خودبیگانگی باشد و مدعی باشد میتواند خودبیگانگی را بهطور قطعی برطرف سازد .انسان موجودی است
اندیشنده و از خودبیگانگی نیز یکی از تبعات اندیشیدن بر رس موضوعات و مسایل زندگی افراد است و اگر
کسی و یا تشکیالتی مدعی بر طرف ساخنت کامل الیناسیون است باید فکرکردن را از انسان سلب کرده و بدین
طریق به طور قطعی عالج این معضل را بکند .اما یک راه قطعی برای کم کردن این معضل و نه برای درمان
قطعی این معضل میتواند کنار گذاشنت اتوریته نظامهای توتالیرت از یک طرف و از طرف دیگر برچیدن بساط
روزمرگی و تکرار در جوامع باشد .از تبعات تکرار بیش از حد میتوان بیگانگی دینی و یا الینه دینی و بیانگی
سیاسی را نام برد.
اماتریالیسم
Ammaterialism
فلسفه انکار ماده
این فلسفه توسط «برکلی» فیلسوف ایرلندی ابراز و به چاپ رسید )1684-1753(.برکلی موجودیت اشیاء مادی
را زیر سوال برد و موجودیت واقعی را فقط برای نفوس و ارواح قائل بود .وی معتقد بود شناخت انسان نسبت
به اشیاء و موجودیت نتیجه حواس چندگانه و تعبیراتی است که از آن حواس داریم .این شناخت نسبت به اشیاء
درونی است و داللت برموجودیت در بیرون از ما منیکند .این فلسفه و نظریات برکلی مانند بسیاری دیگر از
مکاتب فلسفی و سیاسی دچار پارادوکس شدید است .تا چیزی در بیرون نباشد حواس انسان چگونه خواهد
توانست آن چیز را ادراک و به ترشیح و تفسیر احساسی که از آن ادراک حاصل شده است بپردازد؟ اگر چیزی
در بیرون نباشد حواس انسان برای شناخت آن معطوف به شیء منیشود .هم این قدر کافی است که برکلی
موجود بودن ماده را در بیرون به صورت تلویحی میپذیرد.
امپدکلس
Empedocles
امپدکلس از سوفسطاییان بسیار مشهور و از اهالی سیسیل است .وی در حدود  490پیش از میالد می زیست.
امپدکلس بر خالف دیگر سوفسطاییان که ماده تشکیل دهنده جهان را یک چیز میدانستند ماده تشکیل دهنده
جهان را چهار عنرص میدانست .این چهار عنرص خاک و آب و هوا و آتش هستند .این باور تا سده-های متاخر
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در میان فالسفه و پزشکان دوام و رواج داشت .امپدکلس جنبهای شاعرانه و عارفانه به فلسفه خود میدهد و
چنین استدالل میکند که «مهر» باعث میشود این عنارص به هم دیگر جذب و با یکدیگر ترکیب شوند و این
جذب و ترکیب باعث به وجود آمدن اشیاء میشود و «کین» باعث تجزیه و جدایی اجزاء وجود اشیاء از یکدیگر
میشود .پس از نظرگاه امپدکلس «مهر و کین» عوامل انسجام و انفکاک اشیاء هستند.
امپریالیسم
Emperialism
خط و مشی و سیاستی است که هدف آن بهوجود آوردن یک امپراتوری باشد .واژه امپریالیسم از ریشه لغت
«امپریوم « به معنای «کنرتل و تسلط» است .منظور از یک نظام و سیستم و کشور امپراتوری یک دولت و
حاکمیت مقتدر با در اختیار داشنت و مستولی شدن بر رسزمینهای وسیع با مردمان گوناگون از لحاظ نژاد و
گویش و ادیان و فرهنگ و متدنهای مختلف است.
امپریسم
Empirism
تجربه گرایی
امپریسم معتقد است چه در عمل و چه در نظر به هر چیزی که انسان بخواهد اعتقاد و ایامنی بیابد باید
موضوع را تجربه کند .در یونان باستان «امپریک» یکی از روشها و سبکهای پزشکی بود و این نظر را ارایه
میکرد و که با تجربه میتوان به علت و ریشه امراض پی برد و آنها را معالجه کرد و هم چنین با آزمایش و
تجربه به روی داروها و گیاهان دارویی میتوان به خواص پزشکی پی برد.
امپریسم عملی :این فلسفه متکی به تجربه و آزمایش و مشاهدات بدون توجه به فرضیهها و نظریههای
پیشین است.
امپریسم استنباطی :این فلسفه معتقد به آزمایش آن چه از فرضیهها و نظریههای پیشین استنباط شده است
میباشد.
امنیت
Securty
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فراغت فکر
امنیت فارغ بودن از هرگونه دغدغه فکری در برابر حمله و تهدید و دفاع از حمله و تهدیدات است .امنیت به
پنج نوع تقسیم میشود که شامل امنیت فردی و امنیت اجتامعی و امنیت ملی و امنیت بیناملللی و امنیت
رسمایهگذاری ملی و بیناملللی است.
امنیت فردی :حالتی است که در آن حالت انسان هیچ گونه دغدغهای برای آسیب رسیدن به جان و خانواده و
دارایی و ثروت و آبروی خود ندارد.
امنیت اجتامعی :حالتی است که اجتامع دغدغه و نگرانی از تهدیدها و قانون شکنیهای فردی و یا گروهی
و یا دولتی و نظامی نداشته باشد .در جوامع آزاد و دموکرات قانون اساسی با تعریف حدود هم برای افراد و
هم برای دولتها حدود و اختیارات هردو را مشخص میکند و هر شخصی چه در رأس دولت و یا افراد جامعه
از حدود قانونی خود تجاوز کند قانون او را تنبیه خواهد کرد و امنیت اجتامع را به این طریق تأمین میکند.
امنیت ملی :حالتی است که ملتی فارغ از تهدید و دغدغه های از دست دادن قسمتی از جمعیت خود و از
دست دادن ثروت (چه ارضی و چه طبیعی) و از دست دادن متام و یا قسمتی از رسزمین خود باشد.
امنیت بیناملللی :حالتی است که در آن کشورها دغدغه و نگرانی تجاوز کشوری به خاک کشور دیگری را
نداشته باشند و متام کشورها در حالت توازن و کنرتل قوانین بیناملللی باشند تا کشوری حق دست اندازی به
خاک کشور دیگر را نداشته باشد .وقتی امنیت بیناملللی به خطر میافتد که کشوری و قدرتی پا را از حدود
قانونی و اختیاری خود فراتر میگذارد و از مرزهای ملی و قانونی خود تجاوز میکند و وارد حریم و مرز قانونی
کشوری دیگر میشود.
امنیت رسمایهگذاری ملی و یا بیناملللی :حالتی است که دولتها و سازمانهای بین املللی و در رأس همه با
حامیت سازمان ملل متحد آرامش و فراغت خاطری برای رسمایهگذاری در بخش اقتصاد برای رسمایهداران به
وجود خواهند آورد .دولتهایی که در فکر توسعه و پیرشفت اقتصادی هستند امنیت و آرامش را در حوزه
اقتصاد برای رسمایهگذاران داخلی و بیرونی به وجود خواهند آورد .بزرگترین رضبه به امنیت رسمایهگذاری
توسط جنگ زده خواهد شد و همیشه رسمایهداران از کشورهایی که به سمت جنگ و درگیریهای بین
املللی میل دارند دوری میکنند .پس کشورهایی که میل به توسعه و پیرشفت اقتصادی دارند باید از جنگ و
برخوردهای بین املللی دوری کنند .بسرت توسعه اقتصادی آرامش است .دومین عاملی که امنیت رسمایهگذاری
را دچار چالش میکند سیستم نظامهای مستبد و بسته سیاسی و توتالیرت است .در نظامهای بسته و دیکتاتوری
اقتصادها معموالً دولتی بوده و رشکتها مجبور به عقد قرارداد با دولتها هستند و این نظامهای مستبد و
توتالیرت بدون در نظر گرفنت جامعه و توسعه اقتصادی جامعه و رفاه افراد جامعه و امنیت رسمایهگذاری به طور
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خود رس با یک رشکت وارد یک قرارداد اقتصادی و رسمایهگذاری میشوند و به همین سادگی هم قراردادهای
اقتصادی را ممکن است که زیر پا بگذارند.
آمورالیسم
Amooralism
ضد اخالقی
آمورالیسم یک واژه یونانی است که از دو قسمت تشکیل شده و قسمت نخست آن «آ» به معنای «نه» و
قسمت دوم آن «مورالیسم» از ریشه «مورالیس» به معنای «اخالق» و یا «اخالقی» است .به طور کلی آمورالیسم
یعنی ضد اخالقی و به روش زندگیای گفته میشود که فرد خود را مقید و پایبند به اخالق منیداند .در جهان
سیاست اهداف آمورالیستها وسیله را توجیه میکند و چون فرد پایبند به اخالق نیست و هدف وسیله را
توجیه کرده پس فرد به هر طریقی که خود را به هدف برساند بر او عیب و ایرادی وارد نیست و فقط هدف
مهم است .این پایبند نبودن به اخالق فقط محدود به سیاست نیست و آمورالیستها در متام جوانب زندگی
میتوانند اخالق و اصول اخالقی را نادیده گرفته و زیر پا گذارند.
امورالیسم
Immoralism
مخالف با اخالق رایج
امورالیسم مخالف اخالق رایج است و اخالقی جدید ارائه میکند .امورالیسم بسیار به فلسفه آمورالیسم نزدیک
است و هر دو از یک ریشه هستند .تفاوت اساسی که میان این دو فلسفه وجود دارد این است که آمورالیسم
به کل مخالف اخالق است و بی اخالقی را تشویق میکند ،اما امورالیسم مخالف اخالق موجود است و اخالقی
جدید ارائه میکند.
انابپ تیسم
Anabaptism
سوسیالیسم مسیحی
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انابپ تیسم یک فرقه مذهبی است که در قرن  16میالدی توسط» لوتر» آملانی بنیانگذاری شد .انابپ تیسم
معتقد به اصالح و یا رفرم مذهبی است .این فرقه مذهبی که در آملان بنیانگذاری شد به سویس و هلند و اندک
اندک به متام نقاط اروپا رسایت کرد و بعد پیروان این فرقه حتی به روسیه و سپس از آن جا به امریکا مهاجرت
کردند .پیروان لوتر رفته رفته به سمت افراط در اصالحات مذهبی پیش رفتند تا جایی که لوتر فعالیت بعضی از
آنها را خطرناک دانسته و به مخالفت با آنها برخاست .افراط در اصالحات مذهبی باعث شد تا انشعابات بسار
زیادی در بین پیروان لوتر به جود آید و برخی از پیروان این فرقه به اصالحات مذهبی قانع نشده و خواستار
اصالحات اجتامعی و اقتصادی شدند.
آنارشیسم
Anarchism
فلسفه نبودن حکومت ،هرج و مرج طلبی
آنارشیسم واژهای یونانی به معنای عدم حکومت و بی رسوری است .در زبان یونانی» آ» به معنای نه و «نارش»
به معنای حکومت است که در کل به معنای «نبودن حکومت « است .آنارشیسم جنبش و نظریه ای سیاسی
است که معتقد به برافتادن و برکناری هر نوع حکومت است .برخی از آنارشیستها آنارسیشم را برابر با نبودن
حکومت و جایگزینی اتحادیهها و انجمنها میدانند .این عقیده و نظریه به کل باطل است .چون آنارشیستها
هرگونه قدرت منظم و سازمان یافته و قانومنند را رد میکنند .دولت به تعریف خاص آن یک اتحادیه و یا
انجمن است که سازمان یافتهتر و گسرتدهتر از یک اتحادیه و یا انجمن معمول است .اکنون آن-هایی که معتقد
به جانشینی یک انجمن به جای دولت در نظام و جنبش آنارشیسم هستند در اصل جابجایی انجمنها را در
تعریف آنارسیشم وارد میکنند و یا قائل به دست به دست کردن قدرت از انجمنی به انجمن دیگر هستند و
این در صورتی است که آنارشیستها اصالً قدرت سیاسی را نفی میکنند .اکنون چه در تعریف قدرت دولت را
قرار دهیم و چه انجمن را و چه اتحادیه و یا هر نام دیگر را این قدرت است که آنارشیستها به عنوان رسور
و نظام باال رس با آن مخالف هستند .بنیان و اساس آنارشیسم بر اصول دشمنی با قدرت است .اکنون این قدرت
هر عنوانی که میخواهد داشته باشد.
فلسفه آنارشیسم دولتها و قانون را رسچشمه همه بدیها و انحرافات اجتامعی میداند و به همین علت
خواستار از میان برداشنت دولتها است .هم چنین برخی از منتقدان بر این باورند که برخالف تعریف معمول
درباره آنارشیستها آنها هرج و مرج طلب نیستند بلکه خواستار نظمی هستند که با همکاری همدیگر و
بدون وجود و اراده دولتی انجام پذیرد.
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این عقیده خود رس منشأ همه انحرافها و هرج و مرجها است .وقتی دولتی نباشد کسی هم نیست تا قانونی
را اعامل کند و وقتی قانونی اعامل نشود هرج و مرج در نهایت خود خواهد بود .نبود قانون برابر است با هرج
و مرج .در این تعریف چیزی که آنارشیستها خواستار آن هستند یک اتوپیا و خیال کامل است.
پیرژوزف پرودون آغازگر و پدر آنارشیسم جدیداست اما تفکر آنارشیستی به زنون فیلسوف یونانی قبل از میالد
بر میگردد .زنون در سه قرن قبل از میالد معتقد به نبود دولت و حکومت در رأس جامعه انسانی بود .زنون
معتقد است با این که در وجود انسان غریزه خودپرستی جای دارد و این غریزه قدرت طلبی و دولت را توجیه
میکند اما طبیعت غریزه دیگری که میل به زندگی اجتامعی است در وجود انسان جای داده است .با این توجیه
از طرف زنون دیگر نیازی به دولت و قانون وجود ندارد و انسان بر اساس میل و غریزه فطری خود که هامن
زندگی اجتامعی است بدون دولت بهرت میتوانند زندگی کنند.
آناکرونیسم
Anachronism
فلسفه ارتجاع ،کهنه پرستی
به اشخاصی که مطابق روز نبوده و عالقه به گذشته و عقاید کهنه و منسوخ دارند آناکرونیست گفته میشود.
آنالوژی
Analogy
منطبق با غیر
در فلسفه آنالوژی به معنای تطابق دو موضوع است .به همین خاطر بر اساس تشابه یک موضوع با موضوع
دیگر میتوان با شناخت خصوصیات یک موضوع به شناخت موضوع دیگر هم پی برد.
آنتاگونیسم
Antagonism
مبارزه ،درگیری
آنتاگونیسم و تضاد آنتاگونیستی در فلسفه به تضادهای قهرآمیز و آشتی ناپذیراطالق میشود.
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اندترمینیسم
Indeterminism
فلسفه ضد جربی
اندترمینیسم از ریشه واژه التین «دترمینار» به معنای «جرب» است .اما در زبانهای التین و یونان باستان الف
(آ  -ا) حرف نفی وسلب است و آنگاه که در صورت پیش درآمد واژه درآید معنای واژه را به ضد معنای ریشه
واژه تبدیل می کند .در این جا هم الف « ا « به معنای نه وغیر است و خود واژه دترمینیسم هم به معنای
جرب است که روی هم معنای واژه اندترمینیسم ضد جربی است .درکل اندترمینیسم این باور را تبلیغ میکند
که پدیدارها و رفتارهای طبیعی وانسانی تابع جرب ورسشتی ازپیش تعیین شده نیستند .اندترمینیسم دربرابر
دترمینیسم قرار میگیرد.
انرتناسیونالیسم
Internationalism
فلسفه جهانی شدن ،حکومت جهانی
انرتناسیونالیسم معتقد به نهایت همکاری بین ملتها و کشورهای جهان برای برقراری صلح پایدار در جهان
است .درکنارصلح پایدار جهانی انرتناسیونالیسم تالش میکند تا انسانها به سعادت و رفاه مادی برسند.
در راستای صلح و رفاه جهانی انرتناسیونالیستها معتقد هستند که باید یک حکومت جهانی تشکیل شود
وحکومت و دولتهای فعلی کشورها همگی برداشته شوند و همه ملتها تحت یک حکومت جهانی قرار
گیرند .موانع عمده ای در راه انرتناسیونالیسم وجود دارد که از آن جمله منافع ملی و منافع سیاسی ومنافع
اقتصادی و امیال نظامی و اندیشه برتری نژادی هستند .این موانع زیر مجموعههای ناسیونالیسم است که
اگر از حالت تعادل بیرون رود به ناسیونالیسم افراطی ختم خواهد شد .اما ناسیونالیسم میانه رو و معتدل
مخالفت و تضاد چندانی با انرتناسیونالیسم ندارد .نتطه مقابل انرتناسیونالیسم که مانع جدی برای تحقق آن
است ناسیونالیسم افراطی است .ریشه انرتناسیونالیسم به فلسفههای اپیکوریسم و استاییکیسم برمیگردد اما
استاییکها بیشرت به انرتناسیونالیسم پایبند بودند و این فلسفه این اندیشه را تبلیغ میکردند .زنون بنیانگذار
فلسفه استاییکیسم معتقد به جامعه جهانی بوده ومردم را اعضای این جامعه جهانی میدانست .زنون ومکتب
رواقی (استاییکیسم) مخالف ناسیونالیسم بودند.
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انتوسیونیسم
Intutionism
فلسفه شناخت معنوی ،جایگزینی الهام به جای تجربه ،مکتب ارشاق
انتلکتوالیسم
Intellectualism
فلسفه روشن اندیشی ،فلسفه اصالت هوش ،علم باوری ،عقل باوری
مکتب انتلکتوالیسم معقتد است فقط به وسیله عقل می توان به شناخت رسید .انتلکتوالیسم در فلسفه سیاسی
و سیاست کاربرد بسیار زیادی دارد و به روشن اندیشان و مبارزان سیاسی انتلکتوییل گفته میشود.
آنتی انتلکتوالیسم
Anti-Intellectualism
فلسفه مخالف با انتلکتوالیسم ،ضد عقلی
این مکتب فلسفی در تقابل با عقل است و الهام و ارشاق را تبلیغ میکند.
آنتی سمی تیسم
Anti-semitism
فلسفه ضد یهود
آنتی سمی تیسم فلسفه دشمنی با یهود است .در قرن بیستم با به قدرت رسیدن فاشیستها ونازیستها در
آملان و ایتالیا آنتی سمی تیسم دینی جای خود را به آنتی سمی تیسم نژادی داد و آملان هیتلری مرکز دشمنی
با یهود شد.
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آنتی کلریکالیسم
Anti-Clericalism
فلسفه ضد دین
آنتی کلریکالیسم مخالف با نفوذ کلیسای کاتولیک رم در سیاست است .این دکرتین در اروپا و کشورهای غربی
مخالف نفوذ مذهب در سیایت از یک طرف و از طرف دیگر مخالف کمکهای مالی دولت به کلیسا و مدارس
دولتی است.
آنتی کولونیالیسم
Anti- colonialism
فلسفه ضد استعامر
آنتی کلونیالیسم عنوان جنبشهای ضد استعامری در میان مردم آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی و دیگر مناطق
جهان بودند که به استعامر کشورهای اروپای غربی و آمریکا در آمده بود.
اندوسرتیالیسم
Industerialism
فلسفه نقد صنعتی شدن
فلسفه صنعتی شدن و ماشینی شدن زندگی انسان
سبک ادبی اندوسرتیالیسم متاثر و ملهم از هامن ریشه اصلی اندوسرتیالیسم و یا نقد صنعتی است .در بحبوبه
هر چه بیشرت صنعتی شدن کمیسیونی در سال  1841میالدی توسط پادشاهی انگلستان مامور بررسی و
تفتیش معادن ذعال سنگ و چگونگی زندگی کارگران شد .نتیجه بررسیهای این کمیسیون وحشیانه و برای
مردم انگلستان غیرقابل قبول بود .کمیسون بررسی و تفتیش در گزارش خود اعالم داشت ساعات کار کارگران
غیر انسانی و بیرحامنه است .کارگران بیش از دو سوم از ساعات شبانه روز را در اعامق معدن بدون داشنت
بهداشت و خطر ریزش معادن و خطر آتش سوزی درمعادن و رعایت نکردن اصول اخالقی نسبت به کارگران
به کار مشغول هستند .نتیجه این گزارش یک زنگ بیدای برای مردم انگلستان و بهبودی وضع کارگران بود و
سبک نگارش و ادبی اندوسرتیالیسم نیز شکل گرفت .سبک اندوسرتیالیسم بیشرت سبک نگارش رمانهایی بود که
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انقالب صنعتی و صنعتی شدن را به نقد میکشید.
اندیویدوالیسم
Individualism
فلسفه فردباوری
اندیویدوالیسم معتقد به اختیار و آزادی افراد است و معتقد است هر فرد انسانی میتواند بر اساس اندیشه
خود کار کند و حافظ منافع شخضی خود باشد .اندیویدوالیسم فلسفه اصالت فرد است و در مقابل فلسفههای
اصالت جمع که سوسیالیسم و کلکتیویسم باشد قرار میگیرد و همچنین اندیویدوالیسم جبهه مخالف و
مقابل نظام-های دیکتاتوری وتوتالیرتاست .اندیویدوالیسم حقوق و آزادیهای فردی را هم در زمینه سیاست و
آزادیهای فردی و هم در زمینه اقتصاد و رسمایه گذاری محرتم میشامرد و این باور را تبلیغ میکند که اقتصاد
باید از حالت جمعی و دولتی بیرون آید و همینطور که در سیاست اعامل فشار و کنرتلی بر فرد نباید باشد در
حوزه اقتصاد هم باید چنین باشد .در فلسفه اندیویدوالیسم مالکیت و معامله و تجارت آزاد از اصول اساسی
است.
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