


ساو اندیشه
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ســاو اندیشــه عنوانی اســت ترکیبــی متشــکل از دو زبــان ترکــی آذربایجانی 
 و فارســی؛ واژه ســاو از نــام محلی کوه ســبالن در اســتان اردبیل) ســاواالن(
گرفته شده که در معنای لغوی به معنای صدا و وحی می باشد که با ترکیب واژه 
اندیشه به معنای کلی ندای اندیشه می باشد.)ساوآالن: گیرنده ی صدا و وحی(
 هــدف از انتخــاب ایــن عنــوان ایــن بــود اوال نامــی مرتبــط با فلســفه باشــد
دوما هم نامی باشد که بالفاصله بعد از شنیده شدن این تصور را تداعی کند که این 
نام و نشریه متعلق به دیار سبالن هست؛ و علت اینکه خواسته شد تا نام نشریه 
برگرفته از نام ســبالن سومین قله ی بلند ایران پس از دماوند) با توجه به اینکه 
در میان ترک زبانان محلی ســاواالن خوانده می شود( باشد به این دلیل هست 
که برخی کوه سبالن را محل بعثت پیامبر ایران)زرتشت( می دانند. نمونه ای از 
آن در کتاب چنین گفت زرتشت، اثر نیچه، مشاهده می شود که به پایین آمدن 
زرتشت از کوه سبالن اشاره کرده است. و از این نظر مکانی مقدس و مورد احترام 
اســت که حتی در میان بومیان و عشــایر منطقه به نام آن قســم یاد می شــود.
شــود معنــا  چگونــه  ســاو  واژه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  مثــال  عنــوان   بــه 
ســاواالن می توانــد میــدان وحــی، وحی گیرنــده معنی شــود، که بــا توجه به 
دیگــر ترکیبــات واژه ســاو در ترکــی مثل ســاوجی به معنــای پیامبــر و عقاید 
عشــایر و بومیــان منطقــه، معنای »میــدان وحی« بــرای ســاواالن منطقی به 
نظــر می رســد. همچنین اصطالح »ســولطان ســاواالن« کــه در بیــن بومیان 
منطقــه در هنگام قســم به این کوه بــه کار می رود موید بار مذهبی آن اســت.
ابتــدای  ســو  و  ســاو  میــان  کــه  عقیده انــد  ایــن  بــر  نیــز  برخــی 
دارد. وجــود  معنــاداری  رابطــه ی  سوشــیانس  واژه ی 
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سخن سردبیر
............................................................................................................................................................................................................
 با سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت 
و با اســتعانت از درگاه بی کرانش و با یاری و تالش جمعی از 
دانشجویان، نشریه علمی ساو اندیشه در اسفندماه 1396 

تدوین و آغاز به فعالیت کرد.
در ایــن راه بــا نظر به وجود نشــریات مختلــف و متنوع در 
دانشــگاه و اینکه در عصر ارتباطات دسترسی به اطالعات 
در دنیای مجازی به ســرعت غیرقابل باوری رسیده است، 
آنچه باعث شــد علیرغم همه ی چالش های پیش رو انتشار 
نشــریه در اولویت قرار بگیرد این است که فرصت و محلی 
برای آمادگی دانشــجویان رشــته فلســفه فراهم شود تا در 
آن بــه نقــد و بررســی آرا و عقیده های موجــود بپردازند تا 
 حضورشان در عرصه های علمی و پژوهشی محسوس شود.
»ســاو اندیشــه« در نظــر دارد دارای نقشــی بی بدیــل در 
جهت دهی مثبت به تحوالت فکری دانشجویان و سایر افراد 
با تکیه بر اطالعات به روز و همه جانبه، از نیاز ها و انتظارات 
 مخاطبان خویش باشد تا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:
ارتقا و توســعه ی تفکر فلســفی در دانشــگاه و جهت دهی 

ذهنی به دانشجویان
y  آشــنایی هر چــه بیشــتر دانشــجویان فلســفه و غیر با

جنبه های مختلف علم فلسفه
y انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای رشته فلسفه
y  انتشــار نتایج تحقیقات و پژوهش های دانشجویی درباره

موضوعات فلسفی
y ... و

امید است فصلنامه علمی -دانشجویی ساو اندیشه بتواند 
پاســخگوی نیازها و انتظارات و سواالت علمی دانشجویان 

باشد و رضایت خاطر مخاطبین عزیز را فراهم نماید.
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معرفی انجمن علمی فلسفه
دانشگاه محقق اردبیلی

انجمن علمی فلســفه با تالش گروه و به همت دانشجویان 
رشته ی فلسفه در شهریورماه ســال 96 با استاد مشاوری 
خانــم دکتر عســکرزاده و اعضــای ذیل تشــکیل و آغاز به 

فعالیت نمود.

اعضای فعال انجمن علمی فلسفه 

اعضای اولین دوره ی شورای مرکزی انجمن علمی فلسفه 

برنامه های اجرا شده تا بهمن 96

برنامه های مصوب از بهمن ماه تا پایان دوره ی اول
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سلسه جلسات محاوره خوانی:
در ایــن برنامه که بــا هدف افزایــش روحیه تحلیــل و انتقاد 
و فهــم متــون مهــم برگــزار می شــود؛ هــر جلســه یکی از 
دانشــجویان محــاوره ی جمهــوری افالطــون کــه یکــی از 
فلســفه  کالســیک  متــون  تاثیرگذارتریــن  و  مشــهورترین 
سیاســی در غرب به شمار می آید را قرائت می کند و در مورد 
قســمت های قرائت شــده بین دانشــجویان شــرکت کننده 
بحث و تبادل نظر صورت می گیرد و هر دانشــجو برداشــت 
خود را نســبت به قســمت های قرائت شــده بیــان می کند.
چــه  هــر  آشــنایی  باعــث  طرفــی  از  نشســت ها  ایــن 
فلســفی  متــون  نــگارش  شــیوه  بــا  دانشــجویان  بیشــتر 
و  مطالعــه  راســتای  در  تبلیــغ  نوعــی  بــه  هــم  و  شــده 
دانشــجویان می باشــد. فــن  بیــان  تقویــت  و  کتابخوانــی 

:Microsoft WORD کارگاه آموزش تکنیک های
تمامــی  از  دانشــجویان  زیــاد  اســتقبال  بــا  کارگاه  ایــن 
شــدند؛ بررســی  زیــر  و موضوعــات  روبــرو شــد  مقاطــع 

الف( پایان نامه نویسی وتکنیک های آن:
y  1. نحوه تنظیم کاغذ پایان  نامه و عناوین مربوط به آن
y 2. نحوه تنظیم قالب خام پایان نامه و عناوین مربوط به آن
y 3. نحوه تنظیم عنوان روی جلد پایان  نامه
y  4. نحوه تنظیم فهرست اجمالی و تفصیلی و فهرست

جداول و نمودارها
y 5. مقدمه و روش تحقیق
y 6. نحوه نگارش فهرست های مختلف پایان  نامه
y 7. نحوه نگارش فهرست منابع و شیوه معرفی
y ۸ . نحوه تنظیم کتاب نامه
y 9. شیوه ارائه واژه  نامه

ب( شیوه نوشتن مقاله شامل:
y 1. نحوه نگارش عنوان مقاله
y 2. نحوه تنظیم قالب خام مقاله و استفاده  های آن
y 3. شیوه ارائه چکیده مقاله
y 4. شیوه ارائه کلید واژه مقاله
y 5. شیوه ارائه مقدمه مقاله
y 6. شیوه ارائه متن مقاله و نتیجه  گیری
y 7. نحوه ارائه منابع
y  ۸ . روش نوشتن پی  نوشت و آموزش نکات مهم تکنیک های

وورد برای تنظیم مقاله علمی پژوهشی
y در مقاله نویسی APA 9. ارجا ع دهی به شیوه 

مدرس این کارگاه دکتر علی بابایی از اساتید گروه الهیات و 
علوم سیاسی بودند.

کارگاه عشق از منظر سمپوزیوم افالطون:
در ابتــدای کارگاه مذکــور از برخــی حضار درباره »عشــق« 
نظرخواهی شــد و پــس از بحثی اجمالــی پیرامون موضوع 
مورد بحث در آیات قرآن و روایات اســالمی، به بررسی عشق 
بر مبنای سمپوزیوم افالطون پرداخته شد. حضار ابتدا با دو 
نوع عشــق زمینی و آســمانی؛ و عناصر تشکیل دهنده آنها 
آشنا شدند. از منظر افالطون، نوعی از عشق زمینی، آمیخته 
با هوس و در پی ارضای شهوت و تسکین آن، با شاخصه هایی 
همچون فریب معشوق، رها ساختن او و سرافکندگی وی در 
میان مردم اســت؛ در حالیکه نوعی دیگر از عشــق زمینی، 
عاری و بری از شهوات و بر مبنای عقالنیت و پله کان صعود 
آدمی به عشق برین و آسمانی است. در نظر نهایی افالطون 
عشــق، هرگونه تالش و کوشــش برای رســیدن بــه خوبی و 
زیبایی و خالی و عاری از هر نوع انگیزه مادی اســت. نتیجه 
چنین عشقی که پس از سال ها سیر و سلوک و رنج به دست 
می آید دیدار زیبایی ) خداوند( در حد دنیوی و بشری است.

افتتاح اتاق گفتمان حکمت و فلسفه:
در روز 29 آبــان مــاه به مناســبت روز جهانی فلســفه، اتاق 
گفتمــان حکمــت و فلســفه دانشــگاه محقــق بــا حضــور 
رئیس دانشــگاه و رئیــس دفاتر نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه های اســتان در ســاختمان دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی ایــن دانشــگاه راه انــدازی شــد.
  دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم 
به اهمیت فلسفه و منطق در جامعه اشاره کرد و گفت: کسی که 
فلسفه و منطق نداند، طبیعتًا نمی تواند محقق خوبی باشد.
وی در ادامه سخنان خود خواســتار توجه بیشتر اساتید به 
 بحث فلســفه و منطق در دانشــگاه شــد و افزود: پیشنهاد
می شود درس اختیاری فلسفه و منطق دو واحدی در دانشگاه 
تدوین شود تا بصورت دروس عمومی به دانشجویان ارائه شود.
نهــاد  دفاتــر  رئیــس  حســنی  عبداللــه  االســالم  حجــت 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبری در دانشــگاه های اســتان 
اردبیــل نیــز با بیــان اینکــه این اتــاق کلیــد آغــاز مباحث 
حکمــت و فلســفه را در دانشــگاه محقــق اردبیلــی فراهم 
می کنــد، گفت: بزرگان دیــن و اندیشــمندان علم، فرهنگ 
و ادب کســانی بودنــد که با فلســفه و حکمت آشــنا بودند.
دکتر حبیــب ابراهیم پور رئیس دانشــکده ادبیــات و علوم 
انســانی دانشــگاه محقق اردبیلی نیز از افتتاح اتاق حکمت 
و فلسفه ابراز خشنودی کرده و با توجه به برگزاری نشستی 
بــا عنوان تجدیــد حیات حکمــی و فلســفی در روز جهانی 
فلســفه با حضور پروفســور اعوانی افق های روشنی را برای 
رشــته فلســفه دانشــگاه محقق اردبیلی پیش بینی کردند.
 دکتر علی بابایی مســئول اتاق گفتمان حکمت و فلسفه نیز 

گزارش مختصری از کارگاه های برگزار شده ی انجمن علمی فلسفه
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با بیان اینکه این اتاق در اغلب دانشگاه های کشور وجود دارد، 
گفت: در این اتاق یک سری فعالیت های فلسفی پیگیری شده 
و همچنین طرح فکر و رسانه نیز بصورت ماهانه برگزار می شود.
وی ادامه داد: در راستای فعالیت های این اتاق، از گروه های غیر 
فلسفه از جمله فیزیک و نجوم درخواست هایی داشتیم که گروه 
های فیزیک و فلســفه و نجوم فلســفه راه اندازی خواهد شد.

همایش روز جهانی فلسفه:
نشســت تخصصی تجدید حیات حکمی و فلســفی در دوران 
صفویه با حضور پروفسور غالمرضا اعوانی فیلسوف برجسته 
ایرانی و از چهره های ماندگار کشور توسط انجمن علمی فلسفه 
دانشــگاه محقق در ســالن بصیرت این دانشــگاه برگزار شــد.
پروفسور غالمرضا اعوانی رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران 
در این همایش به تجدید حیات حکمی و فلسفی ایران در حیات 
صفویه اشاره کرد و گفت: ایران در زمان صفویه وحدت سیاسی 
و دینی پیدا کرد. وی در ادامه سخنان خود به تبیین علت تجدید 
حیات حکمی و فلسفی ایران در دوران صفویه پرداخت و گفت: 
دین مهم ترین علت این وحدت بود. این استاد فلسفه تاثیر ایران 
در سایر کشورها در زمان صفویه را خاطرنشان کرد و گفت: ایران 
همیشه از لحاظ فرهنگی یک کشور تاثیرگذار بوده است. اعوانی 
ایــران را پرچــم دار علوم، فنون و حکمت معرفــی کرد و گفت: 
حکمت در ایران رو به کمال بوده و حیاتی مستمر داشته است.
چهــره مانــدگار فلســفه ایــران بــا بیــان اینکــه تمــام انبیا و 
پیامبــران معلمان حکمــت بوده انــد، گفت: اســالم یک دین 
جهانی اســت و حقیقــت را در هــر جایی که باشــد می پذیرد.
غالمرضــا اعوانــی یک فیلســوف و حکیم خوشــنام و خوش 
فکــر اســت. دکتــر عبــاس فنی اصــل معــاون فرهنگــی و 
دانشــجویی دانشــگاه محقق اردبیلی در ادامــه این همایش با 
بیــان اینکه حضور دکتــر اعوانی در دانشــگاه محقق اردبیلی 
افتخار بزرگی برای دانشــگاه و اســتان اســت، گفت: غالمرضا 
اعوانی یک فیلســوف و حکیم خوشــنام و خوش فکر اســت.
وی بــا اشــاره به تاســیس گــروه فلســفه در دانشــگاه محقق 
اردبیلــی، افــزود: ایــن گــروه علیرغم نوپــا بــودن، برنامه های 
و  حکمــت  بــا  آشــنایی  اســت.  کــرده  اجــرا  را  ارزشــمندی 
فلســفه ســرلوحه دانشــمندان به نام ایران زمین بوده اســت
حجت االســالم عبدالله حسنی مسئول دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه های اســتان نیز با بیان اینکه 
دانشــمندان، علما و فرهیختگانی که از لحاظ علمی به مراتب 

باالتر رســیده اند، اول با حکمت و فلسفه آشنا شده اند، گفت: 
در طــول تاریــخ از صفویــه تاکنــون بزرگترین دانشــمندان ما 
آشــنایی با حکمت و فلسفه را ســرلوحه کار خود قرار داده اند.
وی افــزود: اگــر بخواهیــم بــا حقایــق عالــم و هســتی آشــنا 
شــویم. آشــنا  حکمــت  و  فلســفه  بــا  اســت  الزم  شــویم، 
مراســم روز جهانی فلســفه ســاالنه در اردبیل برگزار می شود
 دکتــر حبیــب ابراهیم پــور رئیس دانشــکده ادبیــات و علوم 
انســانی دانشــگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکــه این برنامه 
اولین برنامه ای است که در روز جهانی فلسفه در اردبیل برگزار 
می شود، گفت: امیدواریم این برنامه نقطه عطفی برای برگزاری 
ســاالنه مراســم روز جهانی فلســفه در اســتان اردبیل باشد.

کارگاه معرفت شناسی و معرفت شناسی دینی1:
در ایــن کارگاه ابتدا خانم دکتر عســکرزاده تعریف "معرفت" از 
دیدگاه معرفت شناســان ســنتی و مؤلفه های آن را بیان نموده 
و گفتند: "معرفت" ســه نوع اســت: 1.معرفت از راه آشــنایی، 
2.معرفــت از مقولــه مهــارت، 3. معرفت گــزاره ای یا قضیه ای  
"معرفــت گــزاره ای" دارای ســه مؤلفــۀ »بــاور صــادق موجه« 
هســت. صادق بودن معرفت، مبتنی بر مطابقــت آن با جهان 
واقــع یــا ســازگاری آن با مجموعــه باورهای انســان ها اســت.
 خانم دکتر عســکرزاده ادامه دادند: در گذشــته؛ بــاور، زمانی 
علم محســوب می شــد که پس از شــکل گیری آن با استنتاج 
بــه اثبــات می رســید در روش اســتنتاجی باورهــای مجهول 
توسط باورهای معلوم، از طریق اســتدالل و ارائه شواهد اثبات 
می شــود. ولی معرفت شناسان معاصر ســعی کرده اند به جای 
اثبــاِت صادق بودِن باور، پس از ایجــاِد آن، راه کاری پیش بنهند 
که انســان ها، بــاور صادِق بی نیاز از اســتدالل به دســت آورند. 
از ایــن رو نظریه های جدیدی در معرفت شناســی طرح گردید. 
ایــن نظریه ها بــه قوای معرفتــی و فرآیندهای شــناختی مورد 
اســتفادۀ انســان ها، اهمیت می دهد. اگر انســان ها، در تولید 
باور، از قوای معرفتی که درســت کار می کننــد و از فرآیندهای 
شــناختی ای که باور صــادق تولید می کنند، اســتفاده کنند، 
بــه احتمــال زیاد بــه باور صــادق یا معرفــت دســت می یابند.
ایشان افزودند: پالنتینگا، مدعی است در کنار قوای معرفتی، 
انســان ها دارای حسِّ الوهی هســتند که این حّس باور صادق 
دینــی تولیــد می کند و این حــّس در فرآیند تجربــه دینی و در 
مواجهۀ با امور معنوی، باورهای صادق دینی به دست می دهد.
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  آغاز شکل گیری فلسفه 

حکمای پیش از سقراطی

تی
رام

ب ک
زین

هر چند هنوز این مســئله حل نشده است و شاید هیچگاه به 
درستی روشن نشود که تمدن و دانش، و حکمت در کدام نقطۀ 
روی زمین آغاز شده، لیکن تمدنی که امروز به دستیاری اروپائیان 
در جهان برتری یافته، بی گمان دنبالۀ آن است که یونانیان قدیم 
آن را بنیاد نموده و آنها خود مبانی و اصول آن را از ملل باستانی 
مشرق زمین دریافت نموده اند هنگامی که یونانیان در خط علم 
افتادند ماحصل معلوماتی را که ملل مشرق زمین در راه تمدن 
قدم گذاشته و آنها را به دست آورده بودند گرفتند و از آنها بهره 
بردند. جنبش یونانیان در امور علمی و عقلی و ذوقی به درستی 
از دوهزار و پانصد ســال پیش آغاز شده و در همۀ انواع بروزات 
ذهن و طبع انســانی آثار گرانبهایی به یادگار گذاشــته اســت.
یونانیــان ماننــد ملل دیگر باســتان دربــارۀ زمین و آســمان و 
ستارگان و غیر آن تصوراتی دارند که معتقدات دینی آنهاست و 
مبتنی بر این است که موجودات عالم و آثار طبیعت شخصیت 
دارند و برخی شایسته پرستش و برخی دیگر در خور پرهیزند. 
آن عقایــد تا زمانیکه دین مســیحیت در اروپا عمومیت نیافته 
بود شیوع داشــت و عوام بلکه بسیاری از خواص به مقتضای 
آنها عملیات دینی و دنیوی و عبادات و معامالت خود را انجام 
می دادند. همانطور که در میــان همۀ اقوام و ملل همواره افراد 
نکته ســنج و نصیحت گو بوده که مردم را از ســودها و زیانشان 
آگاه می ساخت در میان یونانیان نیز این گونه دانشمندان وجود 
داشــتند که مردم را با سخنان خردمند خود آگاه می کردند. از 
قرن ششــم پیش از میالد در یونان از کسانی نام برده می شود 
که در پی بیان آثار طبیعت و درک حقیقت عالم و آفرینش و در 

جســتجوی وجود اصیلی بوده اند که تظاهــرات او عالم کون و 
فساد و تغییرات را پدیدار می سازد و دربارۀ آن رأی ها و فرض هایی 
اظهــار می دارند که هر یک بجای خود شــایان دقت و شــامل 
پاره ای از حقیقت اســت. از حکمای قــرن 5 و 6 چندان آثاری 
باقی نمانده تا بدرستی از نظراتشان آگاه شویم، آنقدر می دانیم 
کــه قدیمی ترین دانشــمند یونان »تالس ملطی« اســت. که در 
هندســه و نجوم دستی داشته و توانسته کسوف 5۸5 را پیش 
از وقوع خبر دهد و رطوبت را ماده المواد عالم دانســته، یعنی 
آب را مایۀ حقیقی موجودات پنداشــته، از همشریان تالس باز 
دو نفر دیگر حکیم نامیده می شوند که اولی »آناکسیمندروس« 
شاگرد تالس و معتقد است بر اینکه اصل موجودات چیزیست 
غیــر متعیــن و بی پایان و بی آغــاز و بی انجــام و جاوید و جامع 
اضداد خشــکی و تــری و گرمی و ســردی که هــرگاه اضداد از 
یکدیگر جدا می شــوند و ظهــور پیدا می کنند تولــد و حیات 
روی می دهــد و هیئــت عالم از این عناصر چهارگانه تشــکیل 
شــده اســت. حکیم دیگر که شاگرد اوســت »آنکسیمانوس« 
نــام دارد و هوا را ماده المواد عالم می داند. یکی دیگر از بزرگان 
حکمای باســتان »هراقلیطوس« که مــردی بلندپایه و بامتانت 
بود و از قرار مذکور با »دارا«ی بزرگ هخامنشــی مکاتبه داشته 
و شاهنشــاه ایران او را به دربار خود خواند اما او گوشه نشینی 
را بــر همدمی با پادشــاه ترجیح داده اســت. او آتــش را اصل و 
مبداء می خواند و عالم را به رودی که همواره روان است تشبیه 
می کنــد. هراقلیطوس بی ثباتــی و بی قــراری را اصل هر چیز 
دانســته و فلسفه اش بر این پایه بوده و در ناپایداری امور اصرار 

۸



و از مردم کناره جوئی داشته و او را در زمرۀ بدبینان می شمرند. 
دانشــمندانی که تاکنون نام برده ایم در نزد اروپاییان »ایونیان« 
خوانده می شــوند، زیرا همه از مردم ایونی بوده اند. نامی ترین 
حکمای باســتان »فیثاغورس« اســت که در اواخر قرن ششم 
گروهی پیرو او شــدند و انجمن سری تشکیل داد که هم دینی 
و اخالقی و سیاســی بود. که این گروه قائل به تناســخ بود و در 
فلســفۀ فیثاغورس علوم ریاضــی اهمیت زیادی داشــت و او 
اعداد را اصل وجود پنداشته و همۀ امور را نتیجۀ ترکیب اعداد و 
نسبت های آنها دانسته است. ظاهرا لفظ فیلسوف از مخترعات 
فیثاغــورس اســت، به ایــن معنی کــه در یونــان حکیم یعنی 
خردمند را سوفوس و حکمت را سوفیا می گفتند. فیثاغورس 
گفــت ما هنوز لیاقــت آن را نداریم که خردمند خوانده شــویم 
لیکن چون خواهان حکمت هســتیم باید ما را فیلوســوفوس 
خواند یعنی دوستدار حکمت و همین لفظ است که فیلسوف 
شــد، و فلســفه philosophy از آن مشــتق گردیــده اســت. 
 در فلســفه از اشــخاص دیگر آن زمان یکی »انباذقلس« است 
کــه عالم را ترکیبــی از عناصر چهارگانه آب، بــاد، خاک و آتش 
می دانــد و جمــع و تفریق عناصر را که مایۀ کون و فســاد عالم 
اســت مهر و کین می خواند. یکی دیگر از حکمای بلند  همت 
آن دوره »ذیمقراطیــس« اســت که در همۀ رشــته های حقایق 
تفکر و تأمــل کرده و آثار چندانی از او باقی نمانده اســت اما به 
جهت تبحرش او را دارای همان مقامی دانســته اند که ارسطو 
دارد و شــیرین زبانیــش را نظیر افالطــون گفته اند و برعکس 
هراقلیطــوس طبعا خوش بین و شــاده بــوده و حکیم خندان 
نامیده می شــود او به بخت و اتفاق قائل نیســت و همۀ امور را 
علت و معلول یکدیگر و وقوع آنها را ضروری و جبری می داند. 
به عقیده ی او منشــاء ادراکات حس است، و حس ناشی است 
از اشــیاء و اجسام چیزهایی صادر شــده و در فضا سیر نموده 
به اعضاء حاســه انســان می رســند و آنها را متأثر می ســازند.
یکی دیگر از حکمای آن عصر »آنکســاغوراس« اســت و رای او 
با حکمای قبلی فرق عمده دارد از این رو که او قائل نیســت به 
اینکه همۀ چیزها از یک ماده یا عنصر ساخنه شده و حرکات و 
تغییرات آن ذاتی باشد او معتقد است که هر چیز تخمه ایی دارد 
و تخمۀ همۀ اشیا در آن اشیا موجود است. از میان فیلسوفانی 
که نام بردیم فیثاغورس و پیروانش ریاضییان خوانده می شوند 
و دیگران طبیعیان یا مادیان زیرا همه به عالم ماده نظر دارند و به 
وجهی از وجود ماده و جسم را اصل و حقیقت اشیاء می دانند 
و در پی توجیه و کشــف چگونگی آثار و طبیعت و تظاهرات آن 
می باشد در هر حال همه متوجه هستند به اینکه عالم در حال 
تغییر و تبدیل اســت و این معنی را دنبال می کند که محل این 
تغییرات یعنی آنچه در او واقع می شود چیست و به چه کیفیت 
است به عبارت دیگر وجود حقیقی یا حقیقت وجود کدام است؟ 
اما دانشمندانی هم بوده اند که نظرشان از عالم صوری و ظاهری 
تجــاوز کــرده و محسوســات را بی اعتبار دانســته و به توحید 
نزدیک تر شده اند. اولین و برترین آنها »کسینوفانوس« نام دارد 
که کامال موحد اســت. شــاگرد او یکــی از معتبرترین حکمای 

باســتان است و »برمانیدس« نام دارد برخالف هراقلیطوس به 
وجود معتقد اســت و تغییر و حرکــت را بکلی خطا و غیر واقع 
می پندارد و معتقد به ســکون و دوام و ثبات اســت و می گوید 
وجــود نه آغاز دارد و نــه انجام و نیز برخــالف ذیمیقراطیس و 
آنکســاغوراس قائل به خالء نیســت و وجود را واحد و پیوسته 
می داند. برمانیدس ظاهرا نخســتین حکیمی اســت که برای 
کشف حقیقت، ادراک حسی و ظاهری را کنار گذاشته و مجرد 
تعقل را کافی دانسته بی اینکه بر تجربیات و مشاهدات مبتنی 
باشد و در استدالل عقلی هم شیوۀ لفظی و جدل را پسندیده 
است این شیوه را شاگردش »زینون« به کمال رسانیده است و 
احتجاجات جدلی او معروف اســت از جمله برای اثبات اینکه 
حرکت حقیقت ندارد و خالف عقل است. در اواخر قرن پنجم 
جماعتی هم از اهل یونان پیدا شــدند که جســتجوی کشــف 
حقیقت را ضرورت ندانســته، بلکه آموزگاری فنون را برعهده 
گرفته، شاگردان خود را در فن جدل و مناظره ماهر می ساختند 
تا در هر مقام خاصه در مورد مشاجرات سیاسی بتوانند بر خصم 
غالب شوند. اینها به علت تبحر در فنونی که الزمۀ معلمی است 
به »سوفیســت« معروف شــدند، یعنی دانشــور، و چون برای 
غلبه بر مدعی در مباحث از هر وسیله ایی استفاده می کردند 
لفظ سوفیست که ما آن را سوفسطایی می نامیم علم شد برای 
کسانی که به علم می پردازند و شیوۀ آنها سفسطه نامیده شد 
افالطون و ارســطو در رد مطالب آنها بســیار کوشیدند، اما در 
میانشان اشــخاصی هم بوده اند که دانشــمند بودند از جمله 
یکی» افرودیقوس« که از حکمای بدبین بود بهرۀ انســان را در 
دنیا درد و رنج و مصائب می داند، و چارۀ آنرا استقامت و بردباری 
و فضیلــت و متانت اخالقی می داند. دیگــری »گورگیاس« نام 
دارد که اســتدالالتی شــبیه به مباحثات زینــون و برمانیدس 
دارد. معتبرترین حکمای سوفســطایی پرتاگوراس است که به 
سبب تبحر و حســن بیانی که داشت جوانان طالب صحبتش 
بودنــد نوشــته هایش از بین رفته و تنها عبارتــی در حکمت از 
او به یادگار مانده اســت که »میزان همه چیز انســان اســت«.
ایــن بود ســیر حکمت در یونان از زمان باســتان تــا اواخرقرن 
پنجم پیش از میالد چنانچه مالحظــه می کنید حدود 200 یا 
250 ســال از زمان طالس می گــذرد، در یونان افراد فوق العاده  
در حکمــت و معرفت ظهور کردنــد، اما از آنها آثــار کمی باقی 
مانــده اســت و تقریبا آنچــه از افکارشــان می دانیم بــه نقل از 
متأخرین است مخصوصا ارسطو در بیان مسائل علمی همواره 
از نظریات آنها اســتفاده می کرد، بعالوه سقراط و پیروان او نیز 
با اســتفاده از عقاید پیشــینیان حکمت را دگرگون ساختند.

منبع:
فروغی، محمدعلی.)1344(. سیرحکمت در اروپا)دوره 3جلدی(، 

تهران- شاه آبادی، انتشارات زوار، صفحه 1 تا 14
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هنر از منظر 
افالطون و ارسطو

ش
دمن

 فر
فه

عار

هنــر در معنــای اخــص کلمه،اجتماعی از ابزار و وســایل 
را در بــر می گیــرد کــه بــر اســاس آن، انســان زیبایی را 
برجســته تر و فربه تــر بنمایاند تــا در نهایت، ایــن زیبایی 
بتوانــد جلوه گــری کــرده و ســویه ی نگاه هــا را بــه خود 
جلــب کند. بر این اســاس، بــه هنرهایی نظیر عکاســی، 
کنده کاری، نقاشــی، زیباســازی )تزیین(، معماری، شعر، 
موســیقی و از ایــن قبیــل هنرهــا اصطالحــًا »هنرهــای 
مقــام  در  هنــر  از  آنچــه  امــا  می گــردد؛  اطــالق  زیبــا« 
تعریــف بیــان شــده اســت، ســوق دهنده ی ذهــن آدمی 
بــه ایــن مطلــب اســت کــه از همنشــینی و همبســتگی 
مجموعه ای از دســتورالعمل ها و راهکارها، برای رسیدن 
بــه یــک نتیجه ی ایدئــال بــا نمــودی زیبایی شناســانه و 
نیــت انتفاعــی، هنــر ایجاد می شــود و رعایــت قواعد و 
اصولــی کــه بــه تولیــد و شــکل گیری هنــر می انجامــد، 
اســت. هنــری  اثــر  بازتولیــد  اجتناب ناپذیــر  ضــرورت 
بــا توجه بــه آنچه که برشــمرده شــد، اگر هنــر بتواند در 
راســتای رســیدن بــه زیبایــی و محقق ســاختن آن قدم 
برداشــته و آن را عملــی کنــد، می تــوان بــه زیبایی هنر 
اذعان داشــت و بــا اصطالح »هنر زیبا« کــه محصول این 
روند اســت، همدلی کرد. در یک تقســیم بندی، اگر نیل 
به خیر، نهایت آمال پدیدآورنده ی اثر هنری بوده باشــد، 
این هنر را هنــر »اخالق گرا« می نامیم و زمانی که هنر در 
جهت انتفــاع هنرمند گام بردارد و منفعت طلبی، وجه ی 
نظــر هنرمند قرار بگیــرد، ماحصل تولیــد  را »صناعت« 
نام می نهیم.)ســلطانی کوهانستانی، مریم، 1395، 19(

افالطون 
اغلب ناآشنایان به تفکر افالطون در زمینه ی هنر و منتقدان 
تفکــر هنری وی، در تحلیل آثــار او و باألخص و بیش از همه با 
استناد به کتاب دهم جمهوری، افالطون را به عنوان فیلسوفی 
هنر گریز می شناسند و او را در معرض اتهاماتی نظیر ستیز با 
هنر، تفکیک زیبایی از هنر، مذمت شاعران، نقاشان، مقلدان، 
و به طور کلی، نکوهش هنرمندان و عدم توجه به آن ها در حد 
ضروری دانســتن اخراج آن ها از آرمان شهر، ابهام مخرب در 
ذات هنر، ناسازگاری و عدم توافق حکمت با تراژدی، انحراف 
جوانان توسط شاعران، خردگریزی و دانش ستیزی هنر، تلقی 
صرفًا انفعالی از تقلید هنری و عدم درک درست از فعل هنری 
و امــوری از ایــن قبیل، قــرار داده و می دهنــد. این منتقدان 
کوشیده اند تا با استمداد از آرای فیلسوفانی همچون ارسطو، 
کانــت، شــوپنهاور و نیچه، معیارهــای نقد هنــری افالطون 
را محــک بزنند و از امکانات ناشــناخته ی هنــر نزد افالطون 
پرده برداری کنند و او را نســبت به ارزش های مکتفی به ذات 
هنر متذکر شوند.)سلطانی کوهانستانی، مریم، 1395، ۸1(
ایــن در حالی اســت که در نــگاه کلی افالطــون می یابیم که 
هنرمنــد از قدرت آفرینندگی و تخیل الهی سرشــار اســت و 
نقطه نظر هــای او در باب هنر، همانند ســایر جنبه های نظام 
فکری وی، بسیار روشن گر و بدیع و از هر آموزه ی نظام مندی 
ارجمندتر اســت. افالطون به تعبیری آغازگر فلســفه ی هنر 
بــود؛ زیرا برای اهل فن آشــکار اســت که آثار او هــم وزن آثار 
بــزرگ ادبی اســت. افزون بــر این و مهم تر از همــه، افالطون 
بــا تفکیک معانــی مرتبط به هــم از »شــناخت« و همچنین 
معرفــی مفهوم و جایگاه تقلید نشــان می دهــد که با حضور 
قوانین معقول و حقیقی فیلســوِف هنرمند، در کنار قوانین 
ناقــِص هنرمند فاقد معرفت؛ اما قابل پذیرش از ســوی عامه، 
هم قوانین معقول فیلســوف هنرمند در مقام واقعیت تحقق 
می یابــد و هم متناســب با شــرایط واقعی هنرمنــد، قوانین 
حداقلی وضع شده توسط فیلســوف، امکان خلق اثر هنری 
مبتنی بر مشارکت عمومی را برای هنرمندان فراهم می آورد. 
بر این اســاس، می تــوان گفــت دیدگاه های هنــری به ظاهر 
متضاد با هنر که از ســوی افالطون ارائه شــده است، نه تنها 
مغایر و مخالف با هنر و هنرمند نیســت؛ بلکه خوانش هنر از 
دیدگاهی متعالی است؛ خوانشی که بر اساس آن، اندیشه¬ی 
هنرمنــد را دگرگــون می ســازد؛ تغییــری که قطعًا بــه همراه 
خــود، دگرگونــی در خلق اثر هنــری را نیز به همــراه خواهد 
داشت.)ســلطانی کوهانســتانی، مریــم، 1395، ۸3 و ۸4(
افــزون بــر این، آثــار افالطــون حاکی از آن اســت کــه هنر با 
اســتفاده از قــدرت نفوذپذیــری خــود در ارواح و جان هــای 
آدمیــان، قادر اســت تــا آن ها را بــرای شــنیدن و عمل کردن 
به فضایل و ملکات نفســانی آمــاده ســاخته و در آن ها ایجاد 
بصیرت کند.)ســلطانی کوهانســتانی، مریم، 1395، 113(

ارسطو 
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در آثــار ارســطو، هنر را می تــوان تحت مقولــه ی آفرینش 
و آفریــده ی اخالقــی یا پوئســیس قرار داد کــه از این ترم، 
ترجمه هــای متعــددی نظیــر حکمــت ابداعــی، حکمــت 
شــعری، توانایی عملــی، صناعت و مــواردی از این قبیل 
ارائه گردیده و تحت این مباحث رده بندی شــده است. از 
دیدگاه ارســطو، صناعت، حالت توانایِی ســاختن همراه با 
تفکر است. ارســطو، صناعت را از حکمت عملی متفاوت 
دانســته و  بر این تفــاوت تأکید می ورزد. به باور ارســطو، 
غایت، در عمل، خود فعل اســت و این در حالی اســت که 
غایــِت صناعت، امری خارج از مصنوع اســت که صانع از 
آن ســود می برد؛ هرچند از منظر ارســطو، هم عمل و هم 
صنعــت، در این امر کــه موضوع مورد بحــث آن ها اموری 
ســیال و تغییرپذیر است، مشترک هستند. به این ترتیب، 
ارســطو هنر، فن یا همان تخنه را صناعت )توانایی عملی( 
می داند. اما فیلســوفان مســلمان، از میان این پنج قسم، 
تنها دو قســِم حکمــت نظــری و عملــی را برگزیده¬اند و 
ســه بخــش دیگر را یــا به طور کلــی از دایره ی تقســیمات 
فلســفِی خــود خــارج کرده انــد و یا شــکل ضعیــف و کم 
اهمیتــی از آن را، البته نه در عرِض دو قســم دیگر، مطرح 
)12۸  ،1395 مریــم،  کوهانســتانی،  کرده اند.)ســلطانی 
جهانــی  طبیعــت،  از  تقلیــد  در  هنرمنــد  وی،  زعــم  بــه 
شــبیه بــه طبیعت نمی ســازد، بلکه او در اثــر هنری خود 
جهانــی خلــق می کنــد که قواعــد و اصول خــاص خود را 
دارد و بــه تعبیر وایتهــد »آفرینش گر هم آنچــه را که قباًل 
وجود داشــته اســت، ابقا می کند و هم اشــکال تازه ای را 
بــه وجود می آورد.« بــه هر حال نظریــه ی تقلید افالطون، 
ارســطو  ســوی  از  مباحــث  تقلیــد  در  عمــده ای  نقــش 
)129  ،1395 مریــم،  کوهانســتانی،  دارد.)ســلطانی 
همچنین ارســطو با طــرح نظریه ی کاثارســیس، مخالفت 
افالطــون را درباره ی شــعر و تأثیر اخالقــی آن تعدیل کرد 
و شــعر را نــه تنهــا در تزکیــه ی تــرس و شــفقت، بلکه در 
تصفیه ی انســان نیز مؤثر دانســت. کاثارسیس یک واژه ی 
یونانی بــه معنای تطهیر، تزکیه و تخلیص اســت که بعدها 
به یــک واژه ی علمــی برای محققان تبدیل شــده اســت. 
ایــن واژه از کلمــه یونانــی کاتارین به معنــی »پاک کردن« 
گرفته شده و در ادامه ی تطورش از حوزه مذهب، پزشکی 
و دیگر ســنت های عالمانــه یونانی به مباحــث معاصر راه 
یافته است. کاثارســیس عبارت است از »پایان بخشیدن« 
بــه نیرو های عاطفــی نمایش نامــه، مثاًل در نمایشــنامه ای 
تراژیــک، کاثارســیس، پایان یابــی تــرس اســت و بهبــود 
ترحــم. این نیروهــای عاطفی قبــل از آن که در تماشــاگر 
مؤثــر افتنــد، باید در نمایشــنامه وجود داشــته باشــند و 
وقتــی این عواطف یا هر آن عاطفــه ای که نمایش نامه خود 
بــه منزله ی نیرو از آن برخوردار اســت، در نمایشــنامه به 
پایان رســید، پس در تماشــاگر نیز به پایان رســیده است.
ارســطو کاثارســیس را یکــی از نتایــج لــذت بــردن از اثر 

هنــری می دانــد و عمدتًا آن را در تــراژدی مطرح می کند. 
در  اســت،  حزن انگیــز  نمایشــی  کــه  تــراژدی  بنابرایــن 
رأس سلســه مراتبــی از هنرهــا جای می گیرد کــه خود بر 
سلســله مراتــب صــور مثالــی در طبیعت منطبق اســت.
)130 و   129  ،1395 مریــم،  کوهانســتانی،  )ســلطانی 
در فلســفه ی ارســطو، هنر در قلــه تراژدی به حــد نهایی 
خود می رســد؛ پس باید از هنر فراتر رفــت؛ زیرا هنر هیچ 
نیســت، مگــر مشــاهده و نظاره. بایــد تصویر بــه واقعیت 
مبدل شــود و مــا را در جهت به فعلیــت درآوردن ِاعراض 
راهبری کند؛ زیرا فقط از همین طریق سلطه ی اراده قطعًا 
پایان می پذیرد. ســراینده ی تراژدی واقعــه ای را از زندگی 
قشــرهای نیک جامعه که دستخوش اشــتباه شده اند، به 
تصویر می کشــد که برای اشتباهی که دامن گیر آن ها شده 
اســت، کفاره ای بیــش از آنچه که مســتوجب آن بوده اند، 
پرداخته انــد. کاثارســیس، در اینجــا معنــا پیــدا می کند؛ 
مخاطــب تراژدی از یک ســو دچار تــرس از گیرافتادن در 
موقعیت مشابه قهرمان تراژدی می شود؛ و از سوی دیگر، 
با او احســاس همدردی می کند. از ترکیب ترس و شفقت، 
تزکیه یا پاالیش اتفاق می افتد. کاثارســیس، فرایندی است 
که طی آن، عناصر چهارگانه ی طبع انســان؛ بلغم، سودا، 
صفــرا و خون که در اثر بــه هم خوردن آن ها انســان خطا 
می کنــد، بــه حالــت اول خود بــاز می گردند. ارســطو این 
کاثارســیس را در هنــر جســتجو می کند. آنچــه در نظر ما 
اهمیــت اجتماعی بســیار دارد، هدفی اســت که ارســطو 
برای تراژدی معین می کند؛ یعنی تزکیه، که عبارت باشــد 
از منزه کــردن تماشــاگران به وســیله ی تقلیــد اعمالی که 
تــرس و ترحــم برمی انگیــزد. ایــن تزکیه، بر اســاس عمل 
روانی خاصی انجام می گیرد: بر اســاس استغراق تماشاگر 
تقلیــد  بازیگــران  توســط  رفتارشــان  کــه  اشــخاصی  در 
می شــود. کاثارســیس در نزد نیچــه، همان یافتن نســبت 
حضوری انســان با عالم هســتی از طریق موســیقی است 
کــه به هنگام غفلت از خود و فراموشــی اصل فردیت و در 
حالت وجد و جذبه و سرور تجلی می یابد. لذت تراژدیک، 
در خلســه ی دیونوسیوســی آن نهفته اســت. بــا تراژدی، 
جذبه و خلســه ی باطنی بر عقل و اخالق چیره می شــود.
)131 و   130  ،1395 مریــم،  کوهانســتانی،  )ســلطانی 

منبع:
سلطانی کوهانســتانی، مریم )1395(، هنر و نسبت آن با عقالنیت 

از منظر افالطون و مالصدرا، اردبیل، نگین ســبالن
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     امانوئل کانت

ری
دیا

فن
اس

اء 
سم

امانوئــل کانت در 22 آوریل 1724 در شــهر کونیگســبرگ 
آمــد. دنیــا  بــه  ســراج  پــدری  از  شــرقی،  پــروس  در 
را  کــه درگذشــت همــه عمــر خــود  تــا هشــتاد ســالگی 
عمــال در ایــن شــهر گذرانــد. خانــواده اش بســیار دیندار
بودند، و اعتقاد خود او پیش زمینه ای مهم برای فلسفه او شد. 
اســتاد  می کــرد.  تدریــس  فلســفه  دانشــگاه،  در  کانــت 
فلســفه بــود. بــه طــور کلــی دو گونــه فیلســوف داریــم.
یکی کســی که برای پرســش های فلســفی خود شــخصا به 
دنبال پاســخ می رود و دیگری کسی که ضرورتًا فلسفه ای از 
خــود ندارد. کانت هر دو بود. اگر فقط اســتادی برجســته و 
متخصص در اندیشــه های فلسفی فالســفه دیگر بود، هرگز 
چنین جایگاهی در تاریخ فلســفه پیدا نمی کرد. کانت دارای 
آموزشــی قرص و اســتوار در فلســفه بود. هم با عقل گرایی 
هیــوم.  و  الک  تجربه گرایــی  بــا  هــم  و  بــود  آشــنا  دکارت 
چنانچــه می دانیــم عقل گرایــان معتقد بودند پایــه معرفت 
انسان همه در ذهن است و تجربه گرایان بر این باور بودند که 
شــناخت جهان همه زاییده حواس ماست. از نظر کانت هر 
دو دیدگاه تا اندازه ای درســت و تا اندازه ای نادرســت بودند. 
کانت معتقد بود در ادراک ما از جهان هم حس دخالت دارد 
هم عقل. از نظر او هــم عقل گرایان در میزان کاربرد عقل، و 
هــم تجربه گرایان در تاکید بر تجربه حســی، غلو ورزیده اند. 
را  تجربه گرایــان  و  هیــوم  جانــب  هــم  کانــت  آغــاز  در 
می گیــرد و می گویــد شــناخت مــا از جهــان حاصــل حس 
و تجربه اســت. ولی ســپس دســت بــه ســوی عقل گرایان 
می بــرد و می گویــد در عقــل مــا عوامــل تعییــن کننده ای 
وجــود دارد کــه بــر ادراک مــا از جهــان تاثیــر می گذارند. 
بــرای مثال لحظه ای را تصــور کنیم که عینــک قرمزی را بر 
چشــم زده ایم. در ایــن صورت ما همه چیــز اطراف مان را به 
رنگ ســرخ می بینیم. این برای این اســت که عینک ادراک 
حســی ما را محدود کرده اســت. هرچه می بینیم بخشی از 
جهان پیرامون ماســت، اما نحوه دیدنمان بســتگی دارد به 
عینکــی که بر چشــم زده ایــم. بنابراین نمی توانیــم بگوییم 
جهان قرمز اســت اگر چه دریافت حسی ما این گونه است. 
ایــن دقیقــا همان چیزی اســت کــه کانت می گویــد: برخی 
از احوال ذهنی انســان بــر درک ما از جهان اثــر می گذارد. 
آنچــه می بینیــم ادراک حســّی پدیده هایی اســت در زمان 
و مــکان. از نظــر کانــت زمــان و مــکان دو صــورت شــهود 
مــا هســتند. یعنــی آنچــه درک می کنیم بســتگی بــه این 
دارد کــه بــرای مثــال در هندوســتان بــزرگ شــدیم یــا در 
گروئنلنــد. کانــت اعتقــاد داشــت زمــان و مکان وابســته 

فیزیکــی. جهــان  صفــات  نــه  اســت  انســان  حالــت  بــه 
ذهن انسان همچون موم نرم نیست که محسوسات خارجی 
را صرفــا دریافت کند. خود ذهن هــم بر چگونگی درک ما از 
جهــان پیرامون اثر می گذارد. ذهــن را می توان به لیوان آب 
تشــبیه کرد. همان گونه که آب خواه ناخواه به شــکل لیوان 
در می آید، ادراکات حسی ما نیز با صورت های شهود تطبیق 
می یابند. از نظر کانت تنها ذهن نیســت که خود را با چیزها 
تطبیق می دهد بلکه چیزها نیز خود با ذهن انطباق می یابند.
کانــت ایــن را انقــالب کوپرنیکــی خوانــد. همــان طــور که 
کوپرنیک مدعی شــد که زمین به دور خورشید می¬چرخد 
و نــه برعکــس انقالبــی به وجــود آورد، پنــدار کانــت نیز به 
همــان انــدازه تازه بــود و با فکرهــای قبلی تفاوت داشــت. 
به عقیده کانت حتی قانون علیت نیز منوط به ذهن اســت. 
هیوم ادعا کرد نیروی عادت اســت که مــا را وا می دارد تا در 
پــس هر فرایند طبیعی رابطه علــی و معلولی بجوییم. کانت 
ایــن ادعا را نمی پذیــرد و قانون علیت را یکــی از ویژگی های 
عقل می داند. از نظر کانت قانون علیت از آن جهت مطلق و 
ابدی است که عقل انسان در هر چه روی می دهد رابطه علی 
و معلولی می بیند. بنابرایــن از نظر کانت قانون علیت ذاتی 
انسان است. کانت با هیوم موافق بود که نمی توان با قطعیت 
دانست که جهان در نفس خود چگونه است. ما فقط می توانیم 
بدانیــم جهان برای من یا برای هر کس دیگر چگونه اســت. 
کانت میان شــی در نفس خود و شی در نظر من تمایز مهمی 
قائل شــد. در مورد اشیای فی نفســه ما هیچ گاه نمی توانیم 
شــناخت قطعی پیدا کنیــم . ما فقط نمود آنهــا را می یابیم. 
از  مــا  شــناخت  در  کــه  اســت  عنصــر  دو  کانــت  نظــر  از 
جهــان کمــک می کنــد. یکــی احــوال خارجــی کــه آنهــا 
شــناخت  مــاده  را  ایــن  می کنیــم.  درک  حــس  راه  از  را 
می گوینــد. دیگــری احــوال درونــی خــود انســان اســت. 
به عقیده کانت چیزهایی که ما می توانیم بدانیم حد و حصر 
دارد. در واقع عینک ذهن است که این حدود را تعیین می کند.
مــاده شــناخت از راه حــس بــه مــا می رســد اما ایــن ماده 
بایــد بــا موازیــن عقــل موافق باشــد. بــرای مثــال، یکی از 
موازیــن عقل این اســت کــه علت هــر رویــدادی را در یابد. 
تصور کنیم در اتاقی نشســته ایم و ناگهان توپی به داخل ِقل 
می خورد. گربه ای که در اتاق اســت به دنبال توپ می رود. آیا 
ما هم به دنبال توپ می دویم؟ ما جویا می شــویم که این توپ 
از کجا به داخل اتاق آمده و این فرق حیوان و انســان اســت. 
آدمی ناگزیر پی علت هر رویدادی می گردد، و این در واقع به 
این معنی اســت که قانون علیت در وجود ما انسان هاست. 
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ویژگی عقل انسان است که همواره می پرسد توپ از کجا آمد. 
به همین دلیل هیچ گاه از پرســش باز نمی ایســتد، و هر چه 
در توان دارد به کار می برد تا پاســخ عمیق ترین پرســش ها را 
پیدا کند. ولی هرگز به جواب رضایت بخشی دست نمی یابد.
در ایــن مورد کانت نشــان داد که همــواره دو دیدگاه متضاد 
وجــود خواهــد داشــت. بــرای مثــال اگــر بگوییــم جهان 
حتمــا آغــازی در زمــان داشــته اســت یــا بگوییــم چنیــن 
آغــازی نداشــته اســت، هیچ یــک از این دو حــرف بی معنا 
نیســت. عقــل نمی توانــد بیــن ایــن دو یکــی را برگزینــد. 
در زمینــه اثبــات وجــود خــدا، عقل گرایــان، مثــال دکارت 
کوشــیدند ثابــت کنند که باید خدایی باشــد وگرنه اندیشــه 
وجــود متعال به ذهــن مــا راه نمی یافت. دیگــران، از جمله 
ارســطو و توماس آکویناس، معتقد بودند باید خدایی باشد، 
زیــرا همه چیز علت اولیه ای دارد. کانت این دو برهان وجود 
خــدا را رد کــرد. او گفــت عقل و تجربــه هیچ کــدام مبنای 
محکمی برای اثبات وجود خدا نیست. عقل می تواند مدعی 
وجــود خدا و یا منکر وجود خدا بشــود. از نظر کانت آنجا که 
پای عقل و تجربــه می لنگد، خالیی پدید می آید که می توان 
بــا ایمان پر کرد. البته کانت به این اکتفا نکرد که صرفا بگوید 
این مســائل را باید به ایمان اشخاص واگذاشت. به عقیده او 
بــر اخالق واجب اســت که فرض را بر وجود خــدا قرار دهد. 
کانــت ایمان به بقــای روح، وجود خــدا، و ایمان بــه اختیار 
انســان را انگاره های عملی می خواند. منظور کانت از انگاره 
های عملی چیزهایی است که باید به خاطر اخالق فرض کرد. 

او می گفــت: فرض وجــود خدا یک ضرورت عقالنی اســت. 
شــک آوری هیوم کانت را وا داشــت به بســیاری از مســائل 
مهــم حیــات، از نــو بیندیشــد. از همــه مهم تــر در زمینــه 
اخالق. هیــوم بر این باور بود که احساســات ما حق و ناحق 
را از هم تمییز می دهد. این برای کانت اساسی استوار نبود. 
کانــت معتقد بود کــه تمییز حق از ناحق کار عقل اســت، نه 
احساس. وی در اینجا با عقل گرایان موافق بود که می گفتند 
توان تشــخیص حق از ناحق ذاتی خرد انســان است. از نظر 
کانت همه عقــل عملی داریم، یعنی، شــعوری که ما را قادر 
می ســازد بیــن حق و ناحق تمییز قائل شــویم. همــه ما تابع 
موازیــن کلــی اخالقی می باشــیم. کانت موازیــن اخالقی را 
بــه عنوان امــر مطلق مطــرح می کند. مقصود او این اســت 
که موازیــن اخالقی مطلق انــد، یعنی در همه مــوارد کاربرد 
دارنــد و نیز امرانــد، یعنی با اقتدار مطلــق فرمان می دهند. 

منابع:
گردر، یوستین )1396( دنیای سوفی، حسن کامشاد، انتشارات 

نیلوفر، چاپ نوزدهم،صفحه 375 تا 3۸۸
کاپلستون، فردریک چارلز، )13۸7(، تاریخ فلسفه، اسماعیل 

سعادت و منوچهر بزرگمهر، جلد ششم، انتشارات سروش
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  مردان اندیشه 

پدیدآورندگان فلسفه ی معاصر) پوزیتیویسم منطقی و میراث آن(

تی
اع

ز ط
انا

س

ب.م: واقعیت مهمی که غالبًا در جهان هنر مورد توجه قرار 
گرفته آن بود که آنچه نقاشــی مدرن، موسیقی مدرن، شعر 
مــدرن و رمان مدرن تلقی می شــود تقریبــًا همزمان بوجود 
آمــد و گســترش یافت همه ی اینها در نخســتین ســال های 
قــرن بیســتم را گرفتند و در دهه ی 1320 باب روز شــدند. 
در کلیه ی هنرهای یاد شــده مدرنیسم پیامدهایی داشت که 
از لحاظ مشابهت واقعًا چشمگیر بود مثاًل نوعی رویگردانی 
از بــه تصویر کشــیدن بدون تکلــف دنیا و تجربیــات بوجود 
آمــد و در عوض نوعی چرخش به ســوی خــود هنر موضوع 
هنــر خواهند شــد دیگر تعجبی نداشــت که مثــاًل موضوع 
شــعر مراحل ســرودن شــعر با مشــکالت شــاعری باشــد 
همینطور نمایشــنامه و رمان و بعد از مدتی حتی سیمان در 
موســیقی و نقاشــی هم هر کدام به شــیوه ی خاص خودش 
مکانیــزم و مســائل داخلی این دو هنر مــورد توجه هنرمند 
بــود و بــه عنوان موضــوع کار به نمایش گذاشــته می شــد.
نکتــه ی دیگــری که بــا این امــر ارتباط داشــت ایــن بود که 
در همــه ی هنرهــا نوعــی از هم پاشــیدگی ســنتی و تمایل 
بــه ایجاد ســاختارهای جدیــد با اســتفاده از تکــه پاره های 
کوچــک ولــی دقیقــًا شــکل گرفتــه به چشــم می خــورد.
اینها همه در مورد فلســفه هم مصداق دارد و نشان می دهد 
که پیدایش و رشــد فلسفه تا چه حد عمیقًا در بطن فرهنگ 
هــر دوره صــورت می گیــرد، می شــود گفــت که فلســفه ی 
معاصــر از ســال 1903 آغاز شــد کــه جی.ای.مــو و برتراند 
راسل از ایده آلیســم غالب در قرن 19 بریدند راسل با آثاری 
که بوجود آورد پیشــتاز شــد و دروازه ای باز کرد و شاگردش 
ویتکنشــتاین هم به دنبال او رفت و سپس در دهه ی 1920 
در اتریــش اولیــن مکتب تمــام عیــار این فلســفه ی جدید 
پایه گذاری شد و حلقه ی وین نام گرفت اعضای حلقه ی وین 
اســم فلســفه ای را که بوجود آوردند )پوزیتیویسم منطقی( 

نامیدند تــا مدتها بعد در اذهان مردمی کــه اهل فن نبودند 
این برچســب عمومًا روی فلسفه ی معاصر باقی ماند و هنوز 
هم به کســانی بر می خوریم که خیال می کنند هر فلسفه ی 
دانشــگاهی معاصر کم و بیــش مانند پوزیتیویســم منطقی 
اســت شخصی که پوزیتیویسم منطقی را به انگلستان آورد. 
ای.جــی.آی.ار بــود و از آن زمان تاکنون نام او آن فلســفه را 
تداعی می کند. اگر وقتی هنوز 25 ســال بیشــتر نداشــت 
کتابی بنــام زبان، حقیقت و منطق نوشــت این کتاب که در 
1936 منتشــر شــد و هنوز هم معروف اســت و خوانندگان 
بسیاری دارد کتابی جنجال برانگیز است که کاماًل پیداست 
کــه از قلــم یک جــوان تراویده اســت و تا امــروز بهترین راه 
مختصر برای آشــنایی با نظرات اصلی پوزیتیویســم منطقی 
بشــمار می رود حالت تهاجمی کتــاب نمونه ی همین حالت 
کل این جنبش اســت. پیــروان پوزیتیویســم منطقی عمدًا 
مثل اعضای احزاب سیاســی متشــکل شــدند و جلســات 
منظم و نشــریات مخصوص بــه خود داشــتند و کنگره های 
بین المللی تشــکیل می دادنــد و تعالیم خــود را مثل اینکه 
رســالتی باشــند با غیرت و حرارت ترویج و تبلیغ می کردند 
تصور می کنم بهترین نقطه ای شروع این است که ببینیم بر 
ضد چه چیزی و چرا با چنان شــور و حرارتی می جنگیدند.
پوزیتیویســم  کــه  بفرماییــد  اســت  ممکــن  آیــر  پرفســور 
می کردنــد؟! مبــارزه  چیــزی  چــه  بــا  اساســًا  منطقــی 

پ.آیــر: در وهله ی اول بــا ما بعدالطبیعه یا آنچه اســمش رو 
مابعدالطبیعــه گذاشــته بودند به معنای هر ســخنی حاکی 
از این کــه در ورای دنیای عادی علم و شــعور متعارف یعنی 
دنیایی که حواس ما اون رو به ما نشــون میده دنیای دیگری 
ممکنه وجود داشــته باشــه قباًل در اواخر قرن هجدم کانت 
گفته بود که محال اســت بتوانیم از چیــزی بیرون از قلمرو 

                ب.م: برایان مگی       پ.آیر: پروفسور آلفرد جی آیر                                                                   
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تجربه های دســت یافتنی هیچگونه شــناختی حاصل کنیم 
اما این دینی ها حتی از این حد هم فراتر رفتن  می گفتند: هر 
قضیه ای که با قضیه ی ســودی نباشد یا نشود آن را با تجربه 
محک زد و آزمود مهمل است به این ترتیب مابعدالطبیعه را 
به معنای مورد نظر کانت یکسره رد کردند و به دور انداختند 
ایــن کار نتایــج دیگری هم داشــت مثاًل الهیــات را محکوم 
می کند گذشــته از این گرچه هیچ یک از پوزیتیویســم های 
منطقــی بــه اســتثنای )اوتونرایرات( را پیشــینه سیاســی 
نداشــت موضعشــان جنبه ی سیاســی هم بود در آن زمان 
اتریــش میان دو دســته یعنــی سیوسیالیســت ها و یکی از 
احزاب دست راستی مرکب از روحانیون مسیحی به ریاست 
دالفوس کشمکش شدیدی جریان داشت بنابراین مخالفت 
حلقــه ی دین مابعدالطبیعــه به منزله ی عمل سیاســی هم 
بود هرچند اعضای آن چندان کاری با سیاســت نداشــتند.

ب.م: شما از این که یکی از اعضای حلقه ی دین )اوتونویرات( نام 
بردید چون می خواهیم از گروهی از افراد صحبت کنیم چطور 
است اول روشن کنیم که اعضای اصلی آن چه کسانی بودند.
پ. آیــر: عــرض کنــم رهبر رســمی حلقه ی دین مــردی بود 
به اســم موریس اشــلیک که در اصل آلمانی بــود و در اوایل 
دهــه ی 1920 در چهل وچنــد ســالگی به دین آمــده بود و 
تقریبــًا به محض ورود شــروع به ســازماندهی حلقــه کرد او 
هم مثل بســیاری از اعضا اول فیزیک خوانــده بود و عمدتًا 
به فلســفه ی فیزیک عالقه داشــت در واقع یکی از بارزترین 
خصوصیــات حلقــه احتــرام فوق العــاده به علــوم طبیعی 
بــود خب پس اشــلیک رئیس بود بعــد از او از لحاظ اهمیت 
یک آلمانــی دیگر بنام رودلف کارناپ بود که قباًل زیردســت 
منطق دان بزرگ آلمانی فرگه در شــهر نیا درس خوانده بود.
کارناپ چند ســال پس از اشــلیک در اواخــر دهه ی 1920 
بــه دین آمــد و گرچــه در اوایل دهه ی 1930 بــه پراگ رفت 
ولــی تأثیر زیادی بر جنبش گذاشــت اکثــر مقاالت مجله ی 
ارکــن دیت نشــریه ی حلقه ی دین بــود او می نوشــت و نفر 
ســوم نویرارکــی از او نــام بردم تصــور می کنم اتریشــی بود 
او بیشــتر از همــه فعالیت سیاســی داشــت و حتــی بعد از 
جنــگ جهانی اول در حکومت انقالبی حزب اســپارتاگوس 
در مونیخ ســمتی پیدا کرد نویرات در واقع مارکسیســم بود 
و می خواســت در واقع پوزیتیویســم و مارکسیســم را باهم 
تلفیق کند. او پوزیتیویسم منطقی را عمدتًا نهضت سیاسی 
می دانســت و می خواست تشکیالت سیاســی به آن بدهد.

از آنچــه دربــاره اش  از آنچــه گفتیــد پیداســت کــه  ب.م: 
صحبــت می کنیــم واقعًا یک جنبــش انقالبی بــوده و قصد 
داشــته تصــورات مســتقر در دیــن و سیاســت و بیــش از 
همه ســنت فلســفه ی آلمــان را از میان بردارد بــرای بریدن 
و دور انداختــن آنچــه به نظــرش بافت هــای مرده یــا بیمار 
می رســیده از دو چاقــوی جراحــی، یکــی منطــق و دیگری 

علــوم َمهل اســتفاده می کرده اســت کــه البتــه همین هم 
وجــه تســمیه آن بــه پوزیتیویســم و تحمل منطقی اســت.

پ.آیر: درســت اســت ولــی قضیــه آن قدرها هــم نوظهور 
نبود یکی از ســنت های مســتقر در دین بــود در اواخر قرن 
19 یکــی از دانشــمندان یــا فالســفه ی علــم بنام ارنســت 
مــاخ همان کســی که کتــاب مارکسیســم و مکتــب نقدی ـ 
تجربــی را در نقــد نظر او نوشــت در دیــن کارش باال گرفت. 
او از حــدود دهــه ی 1۸60 در پراگ بود و بعــد به وین آمد و 
همان نظر شــخصی مانند اشلیک را نســبت به علم داشت 
و می گفت علم در نهایت باید  انســان ســروکار داشته باشد.
ماخ معتقد بود که چون شــناخت ما از واقعیات علمی از راه 
حواس به ما می رســد پس علم باید نهایت حسیات را وصف 
کند اعضای حلقه ی وین این عقیده را از او گرفتند ولی البته 
یکی از سنت های تجربی دیرین را ادامه می داند. با وجودی 
که شــخصًا نه اطالعات چندانی از تاریخ فلســفه داشــت و 
نــه اهمیتی بــه آن می دادند آنچــه می گفتند بــه گفته های 
اســکاتلندی دیویدهیوم در قرن 1۸ شباهت زیادی داشت.
بنابرایــن از ایــن جهــت نــه آن چنــان نــوآور بودنــد و نــه 
انقالبــی آنچــه جنبه ی انقالبی داشــت شــور و حرارتشــان 
بــود و اینکه تصــور می کردند فلســفه را به مســیر جدیدی 
باالخــره  می کردنــد  فکــر  خودشــان  بــا  داده انــد  ســوق 
کشــف کردیــم کــه فلســفه در آینــده چــه خواهــد شــد.
فلســفه در آینده به خدمت علــم در خواهد آمد موضوع این 
نبود که از علم در فلســفه ی خودشــان اســتفاده می کردند 
آنها اعتقاد داشــتند که حوزه ی معرفت کاماًل در علم اســت 
و معتقــد بودند که علم جهان را توصیف می کند. یعنی تنها 
جهــان موجود همین جهان یعنی جهان پیرامون ماســت و 
قلمــروی دیگری هم وجــود ندارد که فلســفه بخواهد به آن 
بپردازد پس فلســفه می بایســت چــه کار کنــد؟! تنها کاری 
که می توانســت بکنــد تحلیل و نقــد ســنجش و نظریه ها و 
مفاهیــم علمی بــود پس علم از این در وارد شــد. منطق هم 
چــون ابزار الزم را فراهــم می کرد وارد میدان شــد . از زمان 
ارســطو کم و بیــش منطق را که باقــی مانده بــود و در اوایل 
قــرن نوزدهم یک قدم به جلو برداشــت البته کســانی مثل 
)جــورج گل( و دمــورگان در ایــن راه پیش قــدم بودند ولی 
جهش واقعــی در اواخر قــرن نوزدهم در نتیجــه ی کارهای 
فرگــه در آلمان و راســل و وایت هــد در انگلســتان رخ داد.
این افراد ارسطو را رد نکردند فقط نشان دادند کار ارسطو بخش 
کوچکی از منطق اســت آنان منطقی گسترده تر و پردامنه تر 
ایجاد کردند که ابزار نیرومندی برای تحلیل در اختیارشــان 
می گذاشــت و امکان می داد تا چیزهــا را دقیق تر بیان کنند 
و چــون چیزهــا را دقیق تر بیــان کنند و چون به ســاختارها 
بیشتر توجه داشتند و معتقد بودند علم عمدتًا با ساختارها 
و نســبت های بین امور ســروکار دارد ایجاد منطق نسبت ها 
توسط اشــرودر و پیزر در قرن نوزدهم و راسل و وایت هد در 
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قرن بیســتم ابزاری برای تحلیل فلسفی به دستشان داد.

ب.م: فرمودید که ماخ پیشگام بخش پوزیتیویسم منطقی 
بود و مــن هم این نکته را می پذیرم امــا آیا تصور نمی کنید 
که عالوه بر وجود یک منطق نو در اول قرن یک علم نوین 
هم وجود داشــت کــه  خیره کننده ی آن انیشــتین بود؟! 
نظام فکری میراث نیوتون که تقریبًا 300 ســال در بیشتر 
نقاط جهان پذیرفته شــده بود و کسی حتی تصورش را هم 
نمی کرد بتــوان آن را اصالح کرد کم کم تحت تأثیر فیزیک 
جدید فرو ریخــت آیا تأثیر نمی فرمایید کــه آن امر بر آنچه 
پوزیتیویســم های منطقی می کردند تأثیر زیادی داشت؟!
البتــه تأثیر بســیار زیادی داشــت. انیشــتین از ماخ متأثر 
بوده من خودم از دهان او شــنیدم کــه می گفت خیلی به 
ماخ مدیونــم خودش می گفــت که خیلی به مــاخ مدیونم 
پوزیتیویســم های منطقی نه تنها کار انیشتین در نسبیت 
بلکــه نظریــه ی جدید کوانتــوم را هم دلیــل صحت نظریه 
خود می دانســتند. چون انیشتین می گفت که تا نسنجید 
که چطــور بایــد در قضایــای مربوط بــه همزمــان تحقیق 
کنیــد نخواهید توانســت معنایی بــرای آن قائل شــوید یا 
بــه عبارتی دیگــر معنــای  از همزمان بودن دیگــر چیزها 
وابســته به چگونگی تعیین همزمانــی در عمل و بر مبنای 
مشاهده اســت. پوزیتیویســت های منطقی معتقد بودند 
کــه این دلیل بزرگی از درون علم بر صحت روش فلســفی 
آنهاســت. در مــورد نظریــه ی کوانتوم هم همیــن طور. در 
نظریه ی کوانتوم بی معناســت که بگویید ذره همزمان هم 
دارای ســرعت دقیق و هــم موقعیت دقیق اســت و چون 
چنیــن چیــزی را نمی شــود آزمایش کــرد، اگر ســرعت را 
انــدازه بگیرید در موقعیت ذره انحــراف پیش می آید و اگر 
موقعیــت را انــدازه بگیرید ســرعت ذره دچــار )اعوجاج( 
می شــود پوزیتیویســت های منطقی از این نتیجه گرفتند 
که آنچه معنای مفاهیم علمــی را تعیین می کند چگونگی 
تحقیــق در مورد آنهاســت یعنی همان چیــزی که ادعای 
خودشــان بود. همــه ی اینها انگیــزه ی مهمی بــرای آنها 
شــد می گفتند علــم با ماســت و مائیم که علم را درســت 
تعبیــر می کنیــم. همانطــور که گفتــم کارناپ و اشــلیک 
در اصــل فیزیکــدان بودند و نویــرات جامعه شــناس بود.

ب.م: حــاال کم کــم می رســیم بــه ایــن نکتــه کــه ماهیت 
انقالبــی کار پوزیتیویســت های منطقی چه بــوده؟! کاری 
کــه می کردنــد ایــن بود که هــم منطــق جدید و هــم علم 
جدیــد را در مــورد تصــورات ســنتی و شــیوه های تفکــر 
ســنتی بــکار می بردند و آن تصــورات و شــیوه ها را تجزیه 
می کردنــد و یــا از نــوع تجزیــه و صورت بنــدی می کردند.

مســائل  کــه  بگوینــد  می خواســتند  پ.آیــر: 
یــا  و  هســتند  بی معنــا  و  مهمــل  یــا  دیریــن  فلســفی 

حل انــد. قابــل  منطقــی  صرفــًا  فنــون  وســیله ی  بــه 

در  کــه  مثبتــی  یــا  محصــل  نظــرات  مهم تریــن  ب.م: 
بــود؟! چــه  آوردنــد  بوجــود  کار  ایــن  جریــان  جهــت 

پ.آیر: خب باید گفت که ســه چیــز؛ اول این که همه چیز 
به آن چه به آن اصل تحقیق پذیری گفته می شــود وابسته 
اســت اشــلیک این اصل را به اختصار اینگونــه بیان کرده 
اســت: »معنای هر گذاره عبارت اســت از روش تحقیق در 
آن اســت این بیان کمی ابهــام دارد و ما از آن زمان تاکنون 
ســعی کرده ایم دقیق ترش کنیــم و هرگز هــم کاماًل موفق 
نشــده ایم ولــی به هر حــال دو نتیجــه بر آن بوده اســت: 
یکی اینکه هر چیزی که قابل تحقیق تجربی نباشــد یعنی 
نشــود به وسیله ی مشــاهده ی حســی در آن تحقیق کرد 
بی معناســت به این موضوع قباًل هم اشــاره کــردم. دیگر 
اینکه بنابر تعبیر خود اشــلیک در همان اوایل از این اصل 
الزم می آیــد که معنای هر گذاره را می شــود با گفتن اینکه 
چــه چیــزی آن را بــه تحقیق می رســاند توجیه کــرد. پس 
همه ی قضایــای برمی گردند به قضایایی که از مشــاهده ی 
مســتقیم به دســت آمده انــد بنابراین اولین نظــر یا آموزه 
اصل تحقیق پذیری بود که هم جنبه ی منفی داشــت و هم 
جنبه ی مثبت. از جنبه ی منفی مابعدالطبیعه را رد می کرد 
از جنبــه ی مثبــت راهی بــرای تحلیل قضایــای معنی دار 
نشــان مــی داد. دوم اینکــه پوزیتیویســت های منطقــی 
معتقــد بودند و این اعتقاد را بعضًا از ویتکنشــتاین گرفته 
بودند هرچند شــواهدی وجود دارد که اشــلیک مســتقاًل 
به آن رســیده بود که گذاره هــای منطق دریافتی و در واقع 
همه ی گزاره های ضرورتًا صادق به اصطالح ویتکنشــتاین 
همــان گویی یــا تکرار معلوم هســتند و یک چیــز را تکرار 
می کنند مثل اینکه بگوئیم هر مرد عضبی مجرد اســت یا 
هر برادری از جنس مرکب اســت برداشتشــان این بود که 
منطق و ریاضی یکســره به اصطالح کانت تحلیلی اســت.
آموزه ی سوم درباره ی خود فلســفه بود پوزیتیویست های 
منطقی تصور می کردند که فلسفه باید به قول ویتکنشتاین 
از  باشــد جملــه ای  تشــریح  و  ایضــاح  اشــلیک عمــل  و 
ویتکنشــتاین وجود داشــت که اشــلیک هم نقل می کرد 
دایر بر این که فلســفه نظریه و آموزه نیســت بلکه فعالیت 
و عمل اســت حاصــل و نتیجه ی فلســفه مجموعــه ای از 
گزاره های صادق و کاذب نیســت چون به این گونه گزاره ها 
علوم باید رســیدگی کنند بلکه صرفًا عمل روشــن کردن و 
تحلیــل و در بعضی موارد هم برمال کردن مهمالت اســت.
ویتکنشــتاین در اواخر رساله ی منطقی ـ فلسفی گفته که 
روش صحیح در فلســفه این اســت که صبر کنیم تا کسی 
چیــزی در زمینه ی مابعدالطبیعه بگوید و بعد به او نشــان 
دهیــم که مهمــل می گوید که باید تصدیق کــرد که این کار 
کمی منفی اســت و در واقع دماغ فیلسوف را می سوزاند.
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ب.م: در مــورد آموزه یا نظریه ی اول تصــور می کنم معنای 
این عقیده نســبتًا روشــن باشــد که هر گفتــه ای درباره ی 
دنیا اگر صادق باشــد باید تفاوت قابل مشاهده ی درباره ی 
چیزی ایجــاد کنــد وگرنه معلوم نیســت چطــور می تواند 
کاربردی داشــته باشــد اما وقتــی می فرماییــد معنای هر 
قضیه عبــارت از روش تحقیق در آن اســت گمان نمی کنم 
مطلب برای کســانی که این برنامه را می بینند روشن باشد 
ممکــن اســت کمی بیشــتر در این بــاره توضیــح دهید؟!

پ.آیــر: بله البته اشــلیک و پیــش از او مــاخ در ابتدا فکر 
می کننــد که همه ی قضایا را می توان بــه قضایای داده های 
حســی برگرداند. یعنی داده هایی که مستقیمًا از مشاهده 
حاصل شــدند ویتکنشــتاین هــم احتمــااًل همینطور فکر 
می کرد. هرچند روشن نیست که مقصود از قضایای روشن 
و ساده و ابتدایی اتمی یا ذره ای که او می گفت چه بود؟ این 
کار عماًل به نتیجه نرسید. چون به مشکالت زیادی برخورد 
مثــاًل در مورد قضایــای کلی مانند اینکه هر کالغ ســیاهی 
اســت یا گازی وقتی حرارت ببیند منبسط می شود تعداد 
افراد نامتناهی اســت و چون نامتناهی اســت محال است 
بتوانیــد قضیه را بــه معنایی که گفتم به داده های حســی 
برگردانید پس اشــلیک به ناچار تدبیری اندیشــید و گفت 
این امور قضایا اساســًا گزاره نیســتند بلکه قاعده اند صرفًا 
قواعدی بــرای رفتن از یک قضیه ی جزئــی به هر قضیه ی 
جزئی دیگر قواعد اســتنتاج اند ولی مشــکل به همین جا 
ختم نمی شــد. کاماًل روشــن اســت که در مورد گزاره های 
علمی اتم و الکترون هســته ی اتم و مانند آن اگر بخواهید 
این گزاره ها را با استفاده از الفاظ دال بر رنگی و گردی و غیره 
بازنویسی کنید این کار شدنی نیست پس به دالیل مختلف 
این اصل سست شد. فکر برگرداند قضایا کنار گذاشته شد 
و تنها به این شــرط اکتاف شــد که برای اینکــه گزاره معنا 
بدهد باید با مشــاهده ی حســی قابل تأیید باشد به عبارت 
دیگر بخشــی از معنای گزاره نامعین گذاشــته شد. معنای 
گزاره از موارد واقعًا تأیید شــده بدســت می آمد مواردی که 
آزمایش شده باشــند بقیه همچنان مبهم می ماند ولی این 
حرف به بعضــی از اعتقادات مثاًل درباره ی گذشــته منجر 
شد که خرد پســند نبود قضایای مربوط به گذشته مساوی 
با دالیل و شــواهد اون ها گرفته می شد تصور بر این بود که 
گفتن این که ژولیو ســزار از رودخانه ی دوبیکون گذشــت 
اینطــور معنا می دهد که اگر من فالن کتاب تاریخ را بردارم 
می بینم که فالن الفاظ در آن نوشــته شده یا اگر فالن جا را 
حفاری کنم فالن آثار تاریخ را در آن پیدا می کنم و الی آخر.
ایــن عقیــده ای اســت کــه مــن خــودم در کتــاب )زبان، 
حقیقــت و منطق( بیان کــردم ولی به نظــرم امروز خیلی 
دور از عقــل بــه نظر می رســد و بعــد مشــکالتی درباره ی 
اذهــان دیگــر مردم هم وجود داشــت اگر من بگویم شــما 
فــالن احســاس را داریــد تنهــا کاری کــه می توانــم بکنم 

مشــاهده ی رفتــار شماســت اوایــل می گفتنــد ایــن گونه 
قضایــا به معنــای چیــزی در خصوص رفتار دیگران اســت 
ولی این هم مورد شــک و تردید قرار گرفــت بنابراین اصل 
تحقیق پذیری بصورت شــدید و قوی عمر درازی نداشت.

ب.م: بحث ها شــامل مطالب فراوانی شده است برای آنکه 
مطمئن شــویم همه چیز کاماًل روشن اســت اجازه بدهید 
رؤس مطالــب را مرور کنیم مطابق با آنچه ممکن اســت آن 
را بصورت قوی یا شدید اصل تحقیق پذیری بنامیم کلیه ی 
قضایای معنادار بر دو قسم اند: قسمت اول قضایای تجربی 
هســتند یعنــی قضایــای درباره ی دنیــا که هدفشــان باید 
تفاوت قابل مشــاهده ای در خصوص چیزی ایجاد کند این 
گونه قضایا اگر بناســت که معنایی بدهند باید تحقیق پذیر 
باشــند البته این امر ضرورتًا به معنای صدق این نوع قضایا 
نیســت ممکن اســت پس از تحقیق در آنها به کذبشان پی 
ببریم ولی اگر قرار است قضیه اساسًا معنایی داشته باشد 
باید دسته کم معنای صدق اش وجود داشته باشد بنابراین 
تحقیق پذیر باشد مصداق همه ی این مطالب یکی از این دو 
نوع قضیه ی معنادار یعنی قضایای تجربی اســت. نوع دوم 
قضایای ریاضی یا منطق اســت که هر دوشان در خودشان 
اســت و در صورت صدق همان گویی یا تکــرار معلوم اند و 
در صورت کذب مستلزم تناقض ذاتی اگر قضیه ای از هیچ 
از این دو نوع نباشــد ناگزیر بی معناست پوزیتیویست های 
منطقی مســلح بــه اصل  ســطح اصل مورد بحــث معتقد 
بودند که زمینه های وسیع از گفتار در فلسفه و تقریبًا تمام 
زمینه های زندگی باید مرده اعدام شود سئوالی که بالفاصله 
به ذهن خطور می کند این است که وقتی مادر اخالق یا در 
زمینه ازرش ها یا در زیبایی شناسی داوری می کنیم روشن 
اســت که داوری مــان در قضیه از عالم تجربی اســت و نه 
همان گوئی پوزیتیویســت های منطقــی  از اول به این امر 
متوجه شــده بودند چطور به این مسئله پاسخ می دادند؟!

پ.آیر: اینطور نبود که فکر کنند این گونه داوری ها قضایایی 
دربــاره ی دنیــا نیســتند ســنت نســبتًا درازی در اخــالق 
وجــود دارد که پیــروان آن قضایای اخالقــی را به اصطالح 
خودشــان بین موقعیت های طبیعی تلقی می کنند یعنی 
قضایایی درباره ی اینکه چه چیزی به ازای این خواسته ها و 
خواهش های طبیعی انســان منجر می شود یا نمی شود؟ یا 
چه چیزی به خوشــی و خوشبختی انسان کمک می کند و 
الی آخر مثاًل اشلیک چنین نظری داشت و کتاب خوبی به 
نام مسائل اخالق نوشت در آن به دفاع از مسائل پرداخت که 
اخالق مربوط می شود به اینکه افراد بشر چه می خواهند و 
خواسته هایشان چطور باید برآورده شود؟ یعنی در حقیقت 
نوعی سودنگری یا اصالت سودمندی دیگران مثل کارناپ 
یا خود من نگرش دیگری داشتند ما معتقد بودیم قضایای 
اخالقی خیلی به فرمان شباهت دارند و بنابراین نه صادق 
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هســتند و نه کاذب نظریــه ای که من بوجــود آوردم نظریه 
عاطفی یا هیجانی در مورد اخالق بود که می گفت قضایای 
اخالقی مبین احساســات هســتند کارناپ عقیده داشت 
که این گونه قضایا بیشــتر دســتورات هســتند پس اخالق 
بــه دو صورت وارد بحث می شــد یکی به صــورت واقعیات 
طبیعــی یعنی مربــوط به آنچه به خوشــی و خوشــبختی 
انســان منجر می شود که در اینصورت حقیقت های علمی 
در روانشناســی و جامعه شناســی و ماننــد آن ربــط پیــدا 
می کند و دیگــری نه به عنوان مهمــالت مابعدالطبیعی و 
نــه بیانگر واقعیت بلکــه دارای کیفیات امــری و هیجانی.

ب.م: پوزیتیویست های منطقی از اصل تحقیق مثل تیغ او 
کام استفاده می کردند که با آن چپ و راست می زدند و انواع 
چیزها را می بریدند و دور می انداختند این کار در کسانی که 
تحت تأثیر آن قرار گرفتند از این جهت که جهان و فلسفه 
چطور به نظرشان برسد تأثیر عظیمی داشت اینطور نیست؟

پ.آیــر: خب یکــی از آثاری که داشــت و شــما در آغاز این 
گفت و گو به آن اشــاره کردید این بود که فالســفه در مورد 
کارشــان خودآگاهی به مراتب بیشتری پیدا کردند و از آن 
پس می بایســت فعالیت خودشــان را توجیــه می کردند بر 
پایه ی این فرض که میدان سراســر در تصرف علوم طبیعی 
اســت و فســلفه نباید رقیب علم شــود می بایســت جایی 
بــرای علم پیدا شــود توجه فالســفه بیش از پیــش به این 
جلب شــد که اساسًا حرف حساب فلسفه چیست حلقه ی 
وین تنها منشــأ تأثیــر در این باره نبود در انگلســتان تأثیر 
کســانی چون جــی.ای. مور هم بــود که از نظرات مشــابه 
ولــی به دالیــل دیگر دفــاع می کردنــد و مثاًل مــور معتقد 
بــود که بعضــی از گزاره های مبتنی بر شــعور عامه یا عقل 
ســلیم بدون تردید هم صادق اند می شود نشان داد که این 
امر به علوم هم تســریع پیدا می کنــد منتها هر یک از این 
حوزه هــا مالک های خودش را دارد تحت تأثیر حلقه ی وین 
و کســانی مثل مور فالســفه کم کم به این نتیجه رســیدند 
که تنها نقش و وظیفه ی آنها تحلیل اســت بعد این سئوال 
مطرح شــد که تحلیل چیســت و چگونه انجام می شــود و 
روش های آن چیســت و چه مالک هایی دارد و نظایر اینها.

ب.م: و بــا پیدایــش چنیــن محرکی تحلیل بــه درجه ای از 
ظرافت و پیچیدگی رسید که هرگز در گذشته به آن نرسیده 
بود مالحظه بفرمایید که آن چه عرض می کنم مبادا مطلب 
را به طرز نامعقولی جلوه بدهد پوزیتیویســت های منطقی 
معتقــد بودند برخالف اعتقاد متداول وظیفه فلســفه این 
نیســت که هر چیز تازه ای درباره ی جهان کشــف کند یا به 
توصیــف آن بپــردازد چون سراســر این میــدان در تصرف 
علوم مختلف اســت و هیچ جایی برای فلســفه نیســت!!

پ.آیر: بله جایی ندارد.

ب.م: بنابرایــن عقیــده براین بــود که کار فلســفه اصالح 
روش های علوم است یعنی مفاهیمی که در آن بکار می رود 
و روش هایی که در استدالل علمی از آنها استفاده می شود 
نکته ی اخیر یعنی تفکیک روش های استداللی و درست و 
اصولی از نادرست و غیراصولی در علوم از همه مهمتر بود.

پ.آیــر: بــه زبــان تخصصی ایــن طــور می  شــود گفت که 
فلســفه موضوعــی از مرتبــه ی دوم تشــخیص داده شــد 
هر موضوعــی در آن راجــع به جهان صحبت می شــود از 
مرتبــه ی اول بــود بنابراین این موضوع مربــوط به مرتبه ی 
دوم دربــاره ی صحت راجع بــه جهان بنابــر تعبیر گلبرت 
رایت که می گفت فلســفه صحبت درباره ی صحبت است.

ب.م: مــا حــاال درباره ی صحبــت، صحبــت می کنیم و در 
ایــن جا می رســیم به مســئله ی زبان یکــی از خصوصیات 
برجســته ی پوزیتیویســم منطقی تأکید کامــاًل جدیدی بر 
اهمیــت فلســفه بــود برتراند راســل در کتابش بنام رشــد 
فلســفه ی من می نویسد که تا بیش از چهل و چند سالگی 
زبان برایم نامرئی بود یعنی وسیله ای که ممکن بود بی آنکه 
مورد توجه باشد از آن اســتفاده کرد و فراموش نکنیم او تا 
آن سن همه ی کارهای فلسفی اش را امروز موجب شهرتش 
شده انجام داده بود او می گفت تا آن زمان فکر می کردم که 
زبان یک چیز روشــن و واضح است یعنی چیزی که مانند 
واسطه بکار گرفته می شد ولی توجه خاصی به آن نمی شد 
تــا پیش از قــرن حاضر اکثر فالســفه هم همیــن نگرش را 
داشتند یعنی ناآگاهانه و بدون توجه به بذر خاص به عنوان 
واســطه یا به عنوان وسیله ای برای بیان اندیشان استفاده 
می کردند پوزیتیویســم منطقی نگرش کاماًل متفاوت دارد 
یعنی زبان را به مشغله ی عمده ی فالسفه تبدیل کرده است.

پ.آیر: تصور می کنم این حرف درست است البته می توان 
گفت که عالقه به زبان از خیلی زودتر حتی از زمان سقراط 
آغاز شــد زمانی که راه می افتاد و می پرسید: عدالت یعنی 
چه؟ )چیست(، معرفت چیست؟ ادراک چیست؟ شجاعت 
چیســت؟ ولی این پرسشــها را ســئواالتی دربــاره ی لفظ 
تلقی نمی کــرد. افالطون آنها را ســئوال از مجرداتی تلقی 
می کرد که معتقد بود وجود حقیقی دارند و بنابراین او هم 
این ســئواالت را لفظی نمی دانســت با این حال در نگاه به 
گذشته شاید بتوان آنها را سئواالتی درباره ی معانی الفاظ 
دانســت. تصور می کنم احتمااًل از اوایل قرن بیستم است 
که به این اشــتغال خاطر مفرط و خواسته و دانسته به زبان 
برمی خوریم و به کســانی مثل ویتکنشــتاین و راسل که به 
رابطه ی زبان با دنیا توجه و عالقه داشتند. این مسئله برای 
ویتکنشــتاین اهمیت داشت و رســاله ی منطقی ـ فلسفی 
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می بایســت به آن پاســخ بدهــد ولی البتــه می دانیم که او 
در پایان رســاله نوشــت که آن رابطه را فقط می توان نشان 
داد و نمی شــود توصیف اش کرد فکــر می کنم توجه خاص 
به عملکرد زبان از اواخر جنگ جهانی دوم شــروع شــد.

ب.م: و دین امر فلســفه را به وضعی کشــاند که همین که 
شــخص هرگونه حکم یا اظهاری بکند دیگران فورًا دســت 
به کار می شــوند و آن را به عنوان گــذاره ی لفظی تکه تکه 
می کننــد و درصدد توضیح مفاهیمی کــه در آن بکار رفته 
و تحلیل نســبت های بین اجزای گــزاره و نمایاندن صورت 
منطقی آن و چیزهای دیگــر برمی آید بنابراین هنوز دیری 
نگذشته چنین به نظر می رســد که فلسفه اصواًل درباره ی 
مجــالت و الفــاظ اســت. خیلــی از مــردم غیر فیلســوف 
حتــی از مدتــی پیش بــه این نظر رســیده اند که فالســفه 
فقط به زبان توجه دارنــد و گاهی با تحقیر می گویند: »کار 
فیلسوف بازی با الفاظ اســت« ممکن است توضیح دهید 
که چرا این پیش داوری در مورد فلســفه نادرســت اســت.

پ.آیر: خب، بخش بزرگی از فلســفه بدون شــک درباره ی 
زبان هســت چــون در آن بین انواع مختلــف گفته ها فرق 
گذاشته می شود و بعضی از انواع عبارات تحلیل می شود. 
مــن از این بابت هیچ تأســفی ندارم و گمــان نمی کنم الزم 
باشــد پوزشــی بخواهم ولی از این بگذریــم تصور می کنم 
پاسخ مسئله این باشــد که درباره ی زبان و درباره ی جهان 
تفاوت چندان روشــنی نیست. چون جهان همین جهانی 
اســت کــه توصیف می شــود؛ همیــن جهانی کــه در نظام 
مفاهیم ما ظاهر می شــود. وقتی شــما در نظام مفاهیم ما 
کاوش می کنیــد در عیــن حال درباره ی جهــان هم کاوش 
می کنیــد. مثالی می زنم؛ فرض کنید کســی به مســئله ی 
علیت عالقه داشــته باشد مســلمًا همه ی ما فکر می کنیم 
علیت در جهان وجود دارد شخصی را پشه ی آنافل می زند 
و او به بیماری ماالریا مبتال می شود و مواردی از این دست. 
هر چیزی علت چیز دیگری اســت. ممکن است مسئله  را 
این طــور بیان کرد که علیت چیســت؟ این ســئوال کاماًل 
سئوالی درســت و مهم و در واقع یکی از سئواالت سنتی 
در فلسفه است ولی می شود فلسفه را این طور هم مطرح 
کــرد کــه قضایای مربــوط به علیــت را چطور بایــد تحلیل 
کنیم وقتی می گوییم که یک پیز علت چیز دیگری اســت 
معنای این حرف چیســت؟ ممکن اســت به نظر برسد که 
سئوال شما اینجا صرفًا لفظی است ولی در حقیقت همان 
ســئوال قبلی اســت فقط صورت متفاوتی بــه آن داده اید 
که، امروز به نظر اکثر فالســفه صورت روشــن تری اســت. 
البته این رسم مدتهاســت که دیگر معمول نیست مسئله 
مربوط به حدود بیســت ســال پیش است عمدتًا در نتیجه 
کار فیلســوفی بنــام جان آیتن اتفــاق افتاد کــه به مکتب 
آکســفورد معروف شــد یعنی فالســفه مایل بودند کاربرد 

کالم و لفظ را فقط برای نفس این کار و بدون در نظر گرفتن 
آن به عنوان وسیله ای برای حل مسائل مختلف مورد توجه 
قرار بدهد. به نظر من این کار بیهوده ای اســت بله درست 
اســت تمثیلی فک می کنم امروز هم عمدتًا معانی الفاظ را 
بررســی می کنند منتها به دلیل آنکه معانی همان الفاظی 
اســت که مورد بررســی واقع می شــود و از این جهت مهم 
اســت که با واقعیات جهان شــباهت و غرابت زیادی دارد.

ب.م: تصور می کنم ما حاصل فرمایش شــما این اســت که 
بررســی کاربرد زبان همان بررســی ســاحت جهان اســت 
بــه نحوی که بــه تجربــه ی بشــر در می آید به ایــن ترتیب 
رابطه ی منطقی روشــنی بین آنچه کــه فرمودید و نظریات 
ویتکنشــتاین و پوزیتیویســت های منطقــی وجــود دارد 
بنابرایــن وظیفه ی اصلی و اساســی فلســفه صورت بندی 
نظریه های دربــاره ی فعالیت تجزیه و تحلیل نیســت بلکه 
فلسفه فی نفسه باید تحلیل باشد و گزاره ها را تحلیل کند 
بــه نظر من این امر تأثیر بســیار عمیقــی در افراد تحصیل 
کرده ی غیرفیلســوف داشته اســت وقتی من کمی بعد از 
جنــگ جهانی دوم در دوره ی لیســانس تحصیل می کردم 
خیلــی از افــرادی کــه حتی فلســفه هــم نمی خواندند به 
شــدت تحــت تأثیر ایــن نظریــه بودند و همیــن که چیزی 
درباره ی هر موضوعی بدون کوچکترین ربطی به فلســفه 
می گفتند فورًا گریبانتان را می گرفتند و اگر می خواستید 
در ایــن گفته تحقیق کنید با چه روشــی تحقیق می کردید 
منظورتــان دقیقــًا از ایــن حرفــی کــه زدیــد چــه بــود؟ یا 
انتظــار داریــد چــه نــوع جوابــی به ســئوال شــما بدهم.

پ.آیر: بله، بله تصور می کنم اینطور بود و تاحدودی تقصیر 
من بود.

ب.م: حــاال کــه صحبــت به شــخص شــما کشــیده شــد 
جالــب خواهد بود که به رابطه ی شــخصی شــما با جنبش 
پوزیتیویســم منطقی برســیم. قباًل فرمودید که اشــخاص 
برجســته در وین چه کســانی بودند و از بعضــی از نظرات 
محوری و مهمشــان هم صحبت کردیــد همه می دانند که 
شما این نظریات را به انگلستان آوردید. نظریاتی که تأثیرات 
عظیمی بر جای گذاشت چطور شد دست به این کار زدید؟
پ.آیــر: خب، من در ســال 1929 به آکســفورد رفتم و در 
ســال 1932 فارق التحصیــل شــدم در کالــج کراین چیر 
شــاگرد گیلبــل وایت بــودم و بعــد از گرفتن لیســانس به 
سمت مربی فلسفه در همان کالج منصوب شدم ولی چند 
مــاه مرخصــی بدون حقــوق گرفتم فکر کــردم برای درس 
خواندن تر ویتکنشــتاین به کمبریچ بــروم اما گیلبل رایت 
گفــت نه ایــن کار و نکن و بــه جای این کار بــرو به وین. دو 
ســال قبل از آن فکر می کنم او در کنگره ای در آکســفورد 
با اشلیک آشــنا شده بود فقط نیم ســاعت با او حرف زده 
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بود ولی فکر می کردم آدم جالبی اســت و اینطور به نظرش 
رســیده بود که اتفاقــات مهمی در وین در جریان اســت و 
تصــور می کنم. چندتا از مقاله هــای اعضای حلقه ی وین را 
خوانده بود بنابراین به من گفت ما می دانیم ویتکنشــتاین 
در کمبریــچ چه می کند ولــی نمی دانیم در ویــن چه خبر 
است برو آنجا ببین و به ما بگو. در آن زمان من تقریبًا امالء 
آلمانی نمی دانســتم ولی فکر می کــردم بتوانم آنقدری یاد 
بگیرم که بفهمم جریان چیســت؟ بــه این ترتیب با معرفی 
نامه ای از رایل به اشــلیک، راه افتادم. اشلیک گفت تو هم 
بیا وارد حلقه ی ما شــو منم وارد شــدم و تنها فرد خارجی 
دیگری که اجــازه ی ورود پیدا کرده بود فیلســوف معروف 
آمریکایی کواین بود و ما باهم بودیم من در نوامبر 1932 به 
وین رفتم، فکر کنم 22 سال داشتم دقیقًا 22 سال داشتم 
می نشســتم چون آنقــدر آلمانی بلد نبودم کــه در بحث ها 
شــرکت کنم بــه مباحثات بین اشــلیک و نویــرات با دقت 
گوش می کردم وقتی به انگلســتان برگشــتم از آن مطالب 
اشــباع شــده بودم. مقاله ای تحت عنــوان »برهان امتناع 
مابعدالطبیعه« نوشتم که در مجله ی »ماین« چاپ شد یک 
روز آیزریــا برلین به من گفت: حاال کــه فکر مذکری غیر از 
این نداری چرا کتابی دربارش نمی نویســی؟ گفتم درســت 
است چرا ننویسم و نشستم و در ظرف 1۸ ماه کتاب زبان، 
حقیقت و منطق را نوشــتم در آن ســال 24 ســال داشتم. 
وقتی کتاب منتشــر شــد اول چندان با اقبال روبرو نشــد 
فالسفه ی مسن تر از آکسفورد سخت به خشم آمده تا جایی 
که قبل از جنگ جهانی دوم در آکســفورد شغل تدریس به 
من داده نمی شــد و به ناچار عضو پژوهشگر هیئت علمی 
باقی ماندم کتاب فروش چندانی هم نداشت بعد از جنگ 
بود کــه وقتی تجهیز چاپ شــد این موفقیــت عظیم را به 
دســت آورد ولی تصور می کنم قبل از جنگ هم جوان¬ها 
تحت تأثیر آن بودند، نخســت به هیجان آمده بودند و آن را 
نوعی رهایی تلقی می کردند توجه داشــته باشــید که قبل 
از جنگ فلســفه ی آکســفورد بســیار بی حاصل و نازا بود 
چند پیرمرد بودند که فقط به تاریخ فلســفه عالقه داشتند 
و می خواســتند آنچه را که افالطون گفتــه بود تکرار کنند 
و هر کســی را که می خواســت حرف تازه ای بزند تو ســری 
بزنند کتاب من مثل بمب عظیمی بود که زیر این اشــخاص 
به کار گذاشــته باشند اما به نظر جوانها نوعی رهایی بود و 
از این جهت می تواند تأثیر عظیمی در تاریخ داشــته باشد.

ب.م: ممکــن اســت مطلبــی هــم در تأثیــر آن در خارج از 
حوزه ی فلســفه بفرمایید؟! به نظر من کتاب شــما نه تنها 
در علــم و منطق و فلســفه بلکــه در زمینه هایــی مثل نقد 
ادبی و تاریخ و جز اینها هم تأثیرات واضحی داشــته است.

پ.آیر: بله در علم احتمااًل تأثیرش مثاًل به پای آثار کارل پوپر 
نمی رسید منطق اکتشافی او یکسال جلوتر به آلمانی چاپ 

شده بود و فکر می کنم بیشتر مورد پسند خود دانشمندان 
بود با این حال دانشــمندان هم احســاس می کردند کتاب 
خوبی اســت چون در آن می گفت که اهمیــت آنها از همه 
کس بیشتر است و از این حرف خوششان می آمد دیگر الزم 
نبود نگران باشند فیلسوفی باالی سرشان بایستد و بگوید 
نــه این حرف را نزن البته در گذشــته هم هرگز از این بابت 
نگران نبودند ولی به هر حال دوســت داشــتند که کســی 
بگوید کار واقعًا اساسی کاری است که شما انجام می دهید.

ب.م: اگر نه فقط کتاب شــما بلکه کل جنبش پوزیتیویسم 
منطقــی را در نظر بگیریم کــه آن کتاب هم جزئی از آن بود 
تصور می فرمایید تأثیر آن در ســایر اعضا چه بوده است؟!
پ.آیر: فک می کنم تأکید زیاد بر وضوح و مخالفت شــدید 
بــا آنچه ممکن اســت بــه آن آشــفته فکری گفت دســتور 
بــه اینکه واقعیــت امور نگاه کنیــد و واقعیــت را آنطور که 
هستند ببینید و حقه بازی و یاوه گویی را دور بیندازید این 
امــر برای جوان ها در هر زمینه ای کــه کار می کردند خیلی 
هیجان انگیز بــود و فکر می کنم با واکنش عمومی در برابر 
ریا و تزویر دوره ی ملکه ی ویکتوریا ســازگاری داشــت مثل 
آن کــودک در قصه ی معروف هانس کریســتین اندرســون 
که همانطور کــه خودتان مقدمه ی بحث گفتید دســتانش 
در آن زمــان همــه جا دهان به دهان می گشــت، می گفت: 
امپراطور لباس به تنش نیســت و همین طور لخت و برهنه 
می گردد ایــن مفهوم یعنــی اینکه معرفت لخــت و برهنه 
اســت خیلی هیجان انگیز بود بیشــتر از هــر چیز دیگری 
هیجان انگیــز بود این کــه خودش به تنهــای برای توضیح 
اینکــه چرا پوزیتیویســم منطقــی چنان نمــاد و خصومت 
پرشــوری برانگیخــت کافی اســت حکومتهــای خودکامه 
مثل حکومتهای کمونیســت ها و نازی آن را به کلی ممنوع 
کردنــد، حتــی لیبرالها هــم ناراحت و مشــوش شــدند تا 
حــدودی، بله فکــر می کردند زیادی بت شــکنی می کنند.

ب.م: ولــی این کتاب البد نقایصی هم داشــته امروز که به 
گذشته نگاه می کنید چه اشکال عمده ای در آن می یابید؟

پ.آیر: فکر می کنم مهمترین اشکال آن این بود که یکسره 
عادی از حقیقت بود شاید هم زیادی سخت گیری می کنم 
هنوز هم میل دارم بگویم که در روح کتاب حقیقتی وجود 
داشت، نگرش و برخوردش درست بود ولی اگر به جزئیاتش 
نــگاه کنیــم: اواًل اصل تحقیــق هیچ وقت درســت صورت 
بندی نشد چند بار ســعی کردم اما هر دفعه یا بیش از حد 
چیزهایــی در آن گنجاندم یا کمتر از حد کافی. تا امروز این 
اصل صورت بندی دقیق و منطقی پیدا نکرده اســت. ثانیًا 
مسئله ی برگرداندن یا تحویل قضایا است که عملی نیست 
حتــی قضایــای عادی و ســاده دربــاره ی قوطی ســیگار و 
عینک و زیرسیگاری را هم نمی توانید به قضایایی درباره ی 
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داده های حســی برگردانید چه رسد به قضایای انتزاعی تر 
در علــم پس همانطور که گفتم برگرداندن قضایا که راســل 
در اوایل کار اشــلیک بــه آن معتقد بودند عملی نیســت.
ثالثــًا: مــن امروز بســیار شــک دارم که قضایــای منطق و 
ریاضی به معنای جالب توجهی قضایای تحلیلی می باشند 
فالســفه ای مانند کوائن با کارهایی که اخیرًا کردند اساسًا 
کل فرق بیــن قضایای ترکیبی و تحلیلی را مورد تردید قرار 
دادنــد من هنوز میل دارم این فرق را باالخره به نحوی نگه 
دارم اما باید تصدیق کنم که تمایز مورد بحث به آن روشنی 
نیســت که روزگاری گمان می کردم البته واضح اســت که 
قضایای ریاضی به معنای خــاص با قضایای مربوط به عالم 
تجربه تفــاوت دارند ولــی اصاًل مطمئن نیســتم که آنطور 
که آن وقتها می گفتم درســت باشــد که بگوییم صدقشان 
مبنی بر قرارداد اســت به هر حال مسئله به دفاع فراوانی 
نیــزا دارد به عالوه سرتاســر این ادعا نادرســت اســت که 
قضایای مربوط به گذشــته را می تــوان برگرداند به دالیل و 
شــرایط کنونی و آینده مؤید آنها از این گذشــته آموزه های 
ما راجع به اذهان دیگران درســت نبود ولی تصور می کنم 
نظریه هایــی که در اخالق داشــتم در جهت صحیح ســیر 
می کــرد هر چند آن هــم زیادی مختصر بود پــس اگر وارد 
جزئیــات بشــوید چنــدان چیــزی باقــی نمی مانــد آنچه 
باقی می مانــد صحت باقی و عمومی نگرش اســت یعنی.

ب.م: ببینید آیا با بیان من به این صورت موافق¬اید؟ وقتی 
امروز به عقب نگاه می کنیم می بینیم که آنچه پوزیتیویسم 
منطقی به نظری رســیده تقریبًا به کلی منفی بوده اســت 
پوزیتیویسم منطقی خیلی از چیزهایی که تا امروز فلسفی 
پردازی خردپسند به نظر می رسید از سرراه برداشت یعنی 
چیزهایی که امروز از پشت عدسی منطق نو و علم نو نگاه 
می کنیــم می بینیم غیرقابل قبول بوده اســت میدان باز و 
صاف شد منتهی حاال می بینیم که پیروان جنبش جز صاف 
کردن میدان در واقع موفق به کارگیری نشدند چون چیزی 

که خواســتند در آن عرصه بســازند دیگر ســربار نیست.

پ.آیر: درســت اســت بله شــاید کمــی بیشــتر از این بود 
پوزیتیویســم منطقی بســیار رهاننــده بود اجــازه بدهید 
برگردیــم بــه حرفــی کــه ویلیــام جیمــز یکــی از پیــروان 
پراگماتیسم زده است نه یکی از پوزیتیویسم های منطقی، 
ویلیــام جیمز جمله ای داشــت که در آن دربــاره ای ارزش 
پولــی قضایــا بحــث می کرد این حــرف خیلی مهم اســت 
پوزیتیویســت های منطقی اولیه در اشــتباه بودند که فکر 
می کردند هنوز می شود پشتوانه ی پول را با طال حفظ کرد 
یعنی اگر اسکناس ها را به بانک ببرید به شما طال خواهند 
داد شــکی نیســت که موفق به این کار نخواهید شد چون 
به انــدازه ی کافی طال وجود ندارد و مقدار اســکناس زیاد 
اســت اما به هر حال پول باید پشتوانه داشته باشد ممکن 
اســت شــخصی به چیزی حکم کنــد که نتوانیــد آن را به 
قضیه ای در بیان مشــاهدات برگردانید بسیار خب ولی با 
وجــود این اهمیت دارد که چطور می توانید گفته ی او را به 
آزمون بگذارید و بپرســید چه مشــاهداتی به موضوع ربط 
پیدا می کند به عقیده ی من این امر هنوز هم صادق است.

ســابق  پیــروان  از  یکــی  عنــوان  بــه  جنابعالــی  ب.م: 
اینکــه می فرماییــد جزئیــات  بــا  پوزیتیویســم منطقــی 
نظریات آن مکتب صحت نداشــت آیا همان روش عمومی 
را اتخــاذ می کنیــد؟ و آیا هنوز هم کم و بیــش به برخورد با 
آن مســائل منتها با آزادی بیشــتر و دید بازتر می پردازید.

پ.آیــر: بلــه تصــور می کنــم همینطــور اســت امــروز که 
سالخورده¬ترم کارها را کندتر انجام می دهم و مسلمًا نه به 
درخشانی گذشته البته اگر بشود گفت که اصواًل در گذشته 
درخششی وجود داشت ولی شاید با شالوده هایی استوارتر.

ب.م: خیلی مچکرم پرفسور آیر.
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 تحقیق و پژوهش

تی
اع

 ط
ناز

سا

برای مواجه و بررسی یک مسئله نخست نیازمند شناخت 
آن مسئله و نیازمند تحقیق و پژوهش در آن مسئله هستیم.
تحقیق عبارت اســت از تغییر کنترل یا هدایت شده ی 
موقعیت نامعین بصورت موقعیتی که از لحاظ مشخصات و 
روابط کامال معین و ثابت می باشد و در وضعی قرار داده که 
عناصر موقعیت اصلی بصورت یک کل متحد تغییر یافته اند.

فرآیند پژوهش در نگاه اجمالی:

نخســتین گام در تحقیق کارآمدی و ثمربخشــی هر 
مطالعه و پژوهشــی شــناخت ابعاد مختلف آن است.

طرح مسئله: 
پیش از اقدام به یــک فعالیت باید به نقــد و ارزیابی 
تصور خود از آن فعالیــت بپردازیم تصور ناقص و نارس 
سبب می شــود تا ابزار های شایســته برگرفته نشود.
تصور مــا از یک فعالیــت، نقش مهمــی در انتخاب 
ابزارها، شــیوه ها و روش های انجــام آن فعالیت دارد.

نقش مسئله در کارآیی و اثر بخشی تحقیق:
تحقیق ، دارای هدف معین و قابل تحقیق و سنجش می گردد.. 1
ذهن به وسیله ی مسئله ، بارورتر می شود.. 2
نوآوری از حیث مسئله ، فرضیه نو نظریه ی جدید با روش . 3

نوین تحقیق می یابد.
علم از مسئله فربه می شود.. 4
فرآیند تحقیق ، گذار ارزشمند از فرضیه به نظریه و . 5

مرهون مسئله است.
شناخت و نقد منابع تحقیق در گرو مسئله است.. 6

از دیگــر ویژگی هــا و مســائل مطــرح در تحقیق 
و پژوهــش، جهــت گیــری پژوهــش می باشــد.
هر مطالعــه هدف معینــی را دنبــال تعقیب می کند 
از  خاصــی  طبقــه ی  در  هــدف  آن  برحســب  و 
تحقیقات )بنیــادی، کاربردی و ..( منــدرج می گردد.

اهداف پژوهش را می توان به سه قسم عمده ارجاع داد:
جهت گیری فن شناســانه که به پیش بینی و کنترل . 1

معطوف اســت و عمل ابزاری یا به تعبیرهای ماس، 
عمــل قصدی  عقالنــی علم را موجب می شــود.

جهت گیری روش شناسانه که به تصحیح و توسعه ی . 2
علم از طریق افزودن اعتبار و صدق یافته معطوف است.

هدف گذاری تحقیق: 
موضوع تحقیق، مســئله، دامنــه ی پژوهش، ارزیابی و 
مدیریت اجرای پروژه به هدف تحقیق وابسته است. تعیین 
هدف از راهبردی ترین تصمیم گیری های پژوهشی است.
موفقیــت در هدف گذاری مرهون شــناخت شــرایط 
و ویژگی های هدف مناســب اســت. هــدف تحقیق 
قابل  یافتنی،  متمایز، روشن، دســت  باید مشــخص، 
ســنجش و مفید و برخوردار از اولویت و ضرورت باشد.

و در نهایت مدیریت علمی تحقیق:
پــروژه ی  مدیریــت  عمــده ی  وظایــف 
دانســت: مــورد  هفــت  می تــوان  را  مطالعاتــی 
هدف گــذاری، صورت بندی مســئله، ارائه ی فرضیه ی 
تعیین شــاخص  آوردهای مقرب،  تعیین روی  تحقیق، 
گزینش و شــیوه ی ســنجش اطالعات، تعیین شیوه و 
تحقیقی. پروژه های  ارزیابی علمی  و  پردازش  روش های 

منبع:
قراملکی احدفرامرز)استاد دانشگاه تهران(، انتشارات دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی، کتاب روش¬شناسی مطالعات دینی، مشهد 
مقدس حرم مطهر، چاپ ششم.
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حکما و عرفای آذربایجان
اردبیل

 رضا آزر، زینب ارشــادی، سماء اســفندیاری، ســاناز طاعتی، صبا عباس زاده
 زینــب کرامتــی، شــیرین محرمــی، یگانــه محمدی فــر، یگانــه ملکی
زهرا یزدان دوست )دانشجویان مقطع کارشناسی فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی(

انجمن علمی فلسفه، برای تهیه کلیپی از زندگی نامه و آثار فالسفه 
 و عرفای اســتان اردبیــل و آذربایجــان، با همکاری گروه فلســفه
 دانشــگاه محقــق اردبیلــی و جنــاب آقــای خلیــل مالجــوادی
آثــار و  عکس هــا  و  اســامی  جمــع آوری  بــه   اقــدام 
اندیشــمندان این خطه نموده اســت. انجمن فلســفه بر آن است 
که پیش از تهیه کلیپ با به اشــتراک گذاشتن متن کلیپ، نظرات 
و انتقــادات خوانندگان محترم را بــرای بهترکردن محتوای کلیپ 
جمع آوری کند؛ از این رو در چندین شــماره خالصه ای از اســامی 
و زندگی نامــه و آثار فالســفه و عرفــای آذربایجان ارایــه می گردد.

از خوانندگان خواهشمندیم نظرات خود را 
به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند:
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  مقدس اردبیلی

احمــد بــن محمداردبیلــی معــروف بــه 
»مقــدس اردبیلــی« و »محقــق اردبیل«، 
از علمــای بــزرگ اســالم شــیعه در قرن 
10هجری اســت. وی در عصــر صفویه و 
در شــهر اردبیــل دیده به جهان گشــود. 
پــس ازکســب تحصیــالت ابتدایــی، بــه 
قصد تحصیــالت عالیه، به نجف اشــرف 
مهاجرت کرد. وی همواره در جســتجوی 
دانش بــود و در طول عمر پــر برکت خود 
از هیــچ کوششــی برای آموختــن غفلت 
نمی کرد. و هر جا که از وجود دانشمند یا 
عالمی باخبر می شد به خدمتش می رفت 
و از علــم و معرفت وی بهره می گرفت. به 
همین دلیــل زمانی نیز برای اســتفاده از 
محضر فیلســوف و عالم واراســته جمال 
الدیــن محمود )از شــاگردان فیلســوف 
نامــی جما الدین اســد دوانی ( به شــیراز 
مهاجرت کــرد و مدتی نزد وی به تحصیل 
علوم عقلی مشغول شد. احمد بن محمد 
در بیــن مردم بــه مقدس اردبیلــی، و در 
میــان خــواص و فقها به محقــق و مدقق 
شــهرت دارد و عامل این شــهرت، وجود 
آن آثــار و تحقیقــات گرانقدری اســت که 

در زمینــه فقــه، کالم و عقایــد از او به یادگار مانده اســت. 
مقدس اردبیلی پس از شهید ثانی مرجعیت و ریاست تامه 
شــیعه را در نجف بر عهده داشــت. او از جملۀ آن عالمانی 
است که مورد تجلیل فراوان علما و فقها قرار گرفته است. 
ســرانجام مــاه رجب ســال 933 قمری فرا رســید. محقق 
اردبیلی پس از عمری تالش و کوشــش خســتگی ناپذیر در 
راه دین و شــریعت جاودانی اســالم در نجف اشرف از دنیا 
رفت و پیکر مطهر مقدس اردبیلی را شــیعیان و دوستانش 
در حــرم مطهــر حضــرت علــی)ع( بــه خــاک ســپردند.
شــیخ  از:  عبــارت  اردبیلــی  مقــدس  شــاگردان 
تفرشــی،  اللــه  میرفیــض  ســیدمحمد،   ، حســن 
بــود. شوشــتری  عبداللــه  مــال  کوهپایــه ای،  عنایــت 
محقــق اردبیلــی عالوه  بــر تدریس، کتابهــای گران بهایی 
اهــل  ســیره  اصــول،  فقــه،  کالم،  موضوعــات  در  نیــز 
بیــت علیهــم الســالم و عقایــد تألیــف کــرده اســت کــه 
برخــی از آنهــا اثری در دســت نیســت. برخــی معتقداند 

نوشــته  اردبیلــی  مقــدس  را  »حدیقه الشــیعه«  کتــاب 
اســت امــا واقعیــت آن اســت کــه انتســاب این کتــاب به 
مقــدس، صحیح نیســت. زیــرا کتــاب »حدیقه الحقیقه« 
ســال ها پــس از مقــدس اردبیلــی تنظیــم شــده اســت. 
آثار وی عبارتند از: اســتیناس المعنویــه )در علم و کالم(، 
بحرالمناقــب، حاشــیه بر شــرح تجرید، رســاله خراجیه، 
زبــده البیــان فی آیــات االحــکام، مقاله فی االمربالشــی 
)درعلــم اصول(، مناســک حج)فارســی(، مجمــع الفایده 
والبرهــان فــی شــرح ارشــاداالذهان. ایــن کتــاب یکــی 
فقــه  دایره المعارف هــای  عمیق تریــن  و  مشــهورترین  از 
اســتداللی و یکــی از مصــادر و منابــع گــران ســنگ فقه 
جعفری اســتکه همواره مورد توجه مجتهدان بوده است.

منابع: جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم. گلشن ابرار. ج1، چ3، 
نشر معروف، قم. شبکه اطالع رسانی اجتهاد
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  منوچهر صدوقی سها

الدولــه،  عیــن  خیابــان  تهــران  )در   1327 ســال  در 
آمــد. دنیــا  بــه  پــور(  مهــدی  کوجــه  فعلــی،  ایــران 
فیلســوف  پــژوه،  عرفــان  پژوهشــگر،  نویســنده، 
تحصیــالت او  اســت.  ایرانــی  دان  حقــوق  و 
مقطــع  تــا  حقــوق  رشــته  در  را  اش  دانشــگاهی 
خــود تحصیــالت  آن  از  بعــد  گرفــت.  پــی  لیســانس 
داد  ادامــه  عالــی  مراحــل  تــا  علمیــه  حــوزه  در  را 
دادگســتری، وکالــت  بــر  عــالوه  اکنــون  هــم  و 
همچنیــن  و  کشــور  هــای  دانشــگاه  برخــی  در 
مــی  تدریــس  بــه  فلســفه  و  حکمــت  موسســه 
اســت. جعفــری  تقــی  محمــد  دامــاد  او  پــردازد. 

آثار او عبارت است از: 1. تحریر ثانی تاریخ حکماء و عرفای 
متأخر، 2. التفســیر المنتســب الــی مولنا ابــی عبدالله 
جعفر بن محمد الصادق )ع(، 3. شطری از اوائل امور عامه 
شرح منظومه حکمت سبزواری، حسن وحید دستگردی، 
جهان گیر قشــقایی، منوچهر صدوقی سها، )گرداورنده(، 
4. شــرح جدید منظومه ســبزواری، 5. فوائــد در عرفان و 

فلســفه و تصوف و تاریخ آن، 6. رســاله در برخی از مسائل 
الهــی عام، محمدکاظم عصار، 7. منتخب معجم الحکماء، 
مرتضی مدرســی گیالنی، ۸. صوفی صومعه قدس: یادواره 
مولنــا میــرزا محمدعلــی حکیم شــیرازی دارنــده لطایف 
العرفان، 9. الحاوی علی رســائل جمــه مفرده فی الفحص 
عــن انیــه التفســیر و التاویــل و مائیتهما باقســامها و ما 
یتعلــق بهمــا من المحکم و المتشــابه و الظهــر و البطن و 
غیــره، منوچهــر صدوقی ســها )مقدمــه(، 10.  تفاســیر 
عقلیه لفالســفه الهیین، منوچهر صدوقی ســها، تهران: 
حکمت، 13۸9، 11.  »مقدمه قیصری بر فصوص الحکم«، 
محیالدیــن عربی، منوچهر صدوقی ســها ) مترجم(، 12. 
ماللهنــد، ابوریحــان بیرونــی، منوچهــر صدوقــی ســها) 
مترجم(، 13. دو رساله در تاریخ تصوف جدید ایران: تاریخ 
انشــعابات متاخره) سلســله نعمت اللهیــه( و ترجمه حال 
کیوان قزوینی، تهران: پاژنگ،1370، 14 پاتانجلی، ریخته 
خامه ابوریحــان بیرونی، بر پایه طبع هلمــوت ریتر و غیره

منبع: ویکی پدیا
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   ابوالحسن مشکینی )آیت اهلل مشکینی(

استاد معروف حوزه علمیه نجف اشرف،  
آیــت الله میرزا  ابوالحســن مشــکینی، 
نــام خانوادگی ایشــان در برخی کتاب ها 
به صــورت »مشــکینی اردبیلی نجفی«،
»آذربایجانــی  نجفــی«،  »مشــکینی 
مشــکینی  »اردبیلــی  مشــکینی«،  
آذربایجانــی« و »اردبیلــی نجفــی« آمده 
اســت. وی فرزند عبدالحســین در سال 
1305 قمری »تولد ایشــان در سال306 
قمــری نیــز ذکر شــده اســت«.  از توابع 
احمدآبــاد  روســتای  در  مشگین شــهر 
دیــده به جهــان گشــود. ایشــان پس از 
ســپری کــردن دوران کودکــی، خواندن 
و نوشــتن را در روســتای »احمدآبــاد« یا 

»احمدبیگلــو« فراگرفت بعــد از آن راهی حــوزه علمیه ی 
اردبیل برای فراگیری علوم اسالمی گردید. و در طول شش 
ســال دروس فارغ کردید و ســپس بــه فعالیت های علمی 
پرداخت. بعد از آن در اواخر سال 132۸ قمری بهره مندی 
از علــم و دانش علمای بزرگ اســالم در حوزه علمیه نجف 
عازم آن شهر شد. و در محضر عالم بزرگ و مدرس معروف 
اصولــی آیت اللــه آخوند مال محمد کاظم خراســانی و آیت 
اللــه مال فتح الله شیخ الشــریعه اصفهانــی زانوی ادب بر 
زمیــن زد و نزدیــک یک ســال از محضر آخوند خراســانی 
اســتفاده کرد. و در جلســات درســی آیت اللــه اخوند مال 
علی قوچانی در مدت هشــت سال از محضر آن عالم بهره 
برد و در نزد آیت الله ســید کاظم نیز حاضر گشــت. پس از 
آن، در اول ســال 1337 قمری بــه کربالی معلی رفت و در 
خدمــت آیت الله میرزا تقی شــیرازی معــروف به »میرزای 
دوم« به تحصیل پرداخت. پس از ارتحال استادش در سال 
133۸ قمــری و اقامت یک ســاله در حــوزه علمیه کربال، 
بــه حوزه نجف بازگشــت و خــود یکی از علمای برجســته 
آن حــوزه شــد و بــه تدریس و تربیــت شــاگردان پرداخت 
و شــخصیت های بزرگــی را تحویــل جهــان اســالم داد.
آیــت الله مشــکینی بــه پیروی از ســیره ی علمــی علما و 
دانشــمندان حوزه های علمیه ی عتبات عالیات، همزمان 
بــا تحصیل درحــوزه ی علمیه ی نجف اشــرف، و بویژه پس 
از مراجعت از کربالی معلی، بــه تدریس آموخته های خود 
پرداخت. تسط علمی فوق العاده وی بر متون حوزوی، بیان 
رسا شیوا، استدالل های منطقی تر مباحث درسی، فضال و 

شــاگردان درس خوان زیادی را به محفــل فقهی و اصولی 
وی کشــانید بزرگانــی چون نجفی مرعشــی از شــاگردان 
وی اســت. و در نهایت جســم پاکش در شهر مقدس نجف 
اشــرف جمادی الثانــی 135۸ قمــری در کاظمین زندگی 
را بــدرود حیات گفــت. از وی فرزندان فقیه و وراســته دو 
پســر بنام های شــیخ علی و محمد به یادگار مانده اســت.
 نام برخی از شــاگردان ایشــان عبارتند از: سید ابوالفضل 
خسروشــاهی، ســید احمــد روحانــی قمی، ســید جعفر 
مرعشــی شوشــتری، ســید محمــد صــادق بحرالعلــوم، 
محمــد  ســید  نجفــی،  مرعشــی  الدیــن  شــهاب  ســید 
صادق لواســانی، ســید هــادی حســینی تبریــزی، میرزا 
رحیــم ســامت، ســیدمرتضی فیروزآبــادی، شــیخ علــی 
محدث¬زاده قمی، ســید عبدالحســین خردمند تهرانی.
آثــار او همچنیــن عبارتنــد از: الفوائد الرجالیه، مناســک 
انصــاری(،  )شــیخ  الطهــارت  علــی  حاشــیه  الحــج، 
حاشــیه علی المکاســب، حاشــیه علی شــرح المنظومه 
کتــاب  جلدبــزرگ(،  )ســه  الصــاله  کتــاب  الســبزواری، 
الطهــاره، رســاله فی الکر، رســاله فــی المعنــی الحرفی، 
االصــول. کفایــه  علــی  حاشــیه  الترتــب،  فــی  رســاله 

www.nbo.ir  :منابع
عنوان مقاله: ستاره سبالن، پایگاه اطالع رسانی فرهیختگان، تمدن شیعه،
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     افضل الدین طبیب خونجی

آور،  نــام  پســر   محمــد  ابوعبداللــه  الدیــن  افضــل 
قــرن  نامــی  حکیمــان  از  خونجــی  عبدالملــک  پســر 
در هجــری   590 ســال  در  وی  اســت.  هجــری  هفتــم 
خونج از نواحی خلخال بدنیا آمد و پس از فرا گرفتن دانش 
در شهرهای ایران رهسپار مصر گردید، و در آنجا به تکمیل 
و نشــر علــوم پرداخت، و مــورد توجه و احترام واقع شــد 
خونجی مذهب شــافعی داشــته، او در طب و ســایر علوم 
اسالمی به ویژه در فقه و حدیث استاد بوده است. به همین 
جهت در اواخر عمر به مقام قاضی القضاتی مصر رسیده، و 
زندگی محترمانه ایی در مصر داشته است. ابن ابی اصیبعه 
یکی از شــاگردان خونجی می گوید: »او یگانه زمان خویش 
اســت و در علوم حکمی و شــرعی کمتر نظیــر او می توان 
یافــت و مــن در ســال 632 هجــری در قاهره بــه خدمت 
او رســیدم، او در دانش هــای متــداول زمان مــا در نهایت 
دانشمندی است و برخی از کلیات قانون ابن سینا را نزد وی 
خواندم« مالصدرای شیرازی فیلسوف نامی ایرانی در قرن 
یازدهم در تألیفات خود به اقول خونجی اســتناد جسته و 
این دلیل دیگری بر علو مقــام علمی افضل الدین خونجی 
می باشد. این دانشمند ابرانی روز پنجم رمضان سال 646 
هجــری زندگــی را بدرود گفتــه و در قرافه قاهــره به خاک 
سپرده شده است. عز الدین محمد اربلی یکی از شاگردان 

او در رثــای وی قصیــده ای بــه زبان عربی ســروده اســت.
آثــار وی عبارتنــد از: 1.  موجز، در منطق که ســیف الدین 
عیســی بــن داوود مناطقــی آن را شــرح کرده اســت، 2. 
جمــل، در منطق، که محمــد بن مرزوق تلمســانی آن را به 
نظر آورده اســت، 3. کشف االسرار عن غوامض االفکار فی 
المنطق، که کاتبی قزوینی شــرح مبسوطی بر آن نوشته و 
در مقدمۀ آن میگوید: »کتاب موسوم به کشف االسرار فی 
المنطق... منســوب به امام عالمه... خونجی کتابی است 
که مشــتمل بــر مباحث شــریف و قواعد لطیــف و ضوابط 
کلــی و نکتههای منطقی، که بیشــتر نوشــتههای قوم از 
آنهــا خالی اســت...«، 4. ادوارالحمیات، 5. شــرح کلیات 
قانون ابن ســینا کــه یکــی از تصنیفهای معتبــر خونجی 
اســت و نســخهای از این شــرح که در ســال 6٧١ هجری 
کتابت شــده که در کتابخانه ملی پاریس موجود اســت، 6. 
شــرح بر کتاب نبض شیخ الرئیس ابوعلی سینا، این رساله 
ضمیمه شــرح بر کلیــات در350 کتابخانــه پاریس موجود 
اســت، 7. مقاله فی الحدود و الرسوم، ابن ابی صیبعه نام 
ایــن مقاله را فی الخدور و الدورم یادداشــت کرده اســت.

منبع: دانشمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجار 
جلد:١، نویسنده: حقیقت، عبد الرفیع، ناشر: کومش نشر ١٣٨٩

   حکیم میرزا محمد اردبیلی  

تولد و وفات وی در ســال یازدهم قمری اســت که شــهرت 
علمــی و فرهنگــی وی بخاطــر حکیــم و عــارف و شــاعر 
بودنــش اســت و ازشــعرا و فضالی معــروف اردبیــل بوده 
اســت. صائــب تبریزی)م10۸0_10۸6ق(بــا او مالقــات 
کرده اســت و چهارده بیت از اشــعار"بیاض"آورده اســت.

اشعاری از حکیم اردبیلی:
عارف، سخن از پیر نهان نتواند *** و اصل صفت وصل بیان نتواند

چون قطره پیوسته به دریا گم شد *** گم گشته زگم کرده نشان نتواند

منبع: سایت آفتاب
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   آیت اهلل سید عقیل آیاتی

حضرت آیت الله سید عقیل آیاتی مشهور به یدالمحققین 
خلخالــی از فقهــای عالی مقــام و علما هنرمنــد خلخال  
می باشــد. به احتمالــی پس از ســال 12۸0 هجری قمری  
1342 شمســی بــه دنیا آمده اســت و مقدمات و بخشــی 
از علــوم حــوزوی را از روحانیــون آن شــهر فــرا گرفــت
و سپس عازم حوزه ی علمیه اصفهان شد و از محضر میرزا 
ابوالمعالی کلباسی و دیگر اساتید آن حوزه بهره برد. پس از 
آن جهت تکمیل معلومات خود به حوزۀ علمیه نجف رفت و 
در حلقۀ درس بزرگان علمی نجف از جمله سید محمد کاظم 
طباطبایی یزدی درآمد و از ایشان گواهی اجتهاد را دریافت 
کــرد. هر مدت اقامت ســید در نجف و اصفهان مشــخص 
نیســت  ما عظمت علمی و تبحر وی در علوم مختلف اعم 
از فقه، اصول، فلســفه، کالم، طب، ریاضیات و حتی زبان 
فرانســه، نشــان از بهره وری آن بزرگوار از اساتید متعدد و 
بنام دارد. وی پس از دســتیابی به کماالت علمی و معنوی 
به خلخال بازگشــت و بــه تدریس و تبلیغ و پند و ارشــاد و 
اجرای احکام شرعی پرداخت. ایشان در سال 1370قمری 
1329 شمســی در خلخال وفــات یافت و پیکــر پاکش در 
جوار امامزاده ســید دانیال به خاک ســپرده شــده است.
آثار ایشــان عبارتند از: حاشــیه بر رســائل شــیخ انصاری، 
حاشــیه بــر اســفار اربعــه مالصدرا، حاشــیه بــر قاموس، 
الدار المنصــور فی خالف المشــهور، المختصر الموســوم 
بجواهــر االصول  المحتــوی علی االختراع  الجدید، نقشــه  
الناقورعلــی قربیه الناســور، تعلیقــه بــر قوانین االصــول، 

اقامــه  الــدالالت فــی مضاله الــکالالت، کتابــی در طــب 
)مشــتمل بر چگونگــی درمان امــراض(، کتابــی در لغات 
زبان فرانســه و دیگــر آثاری که از او به یادگار مانده اســت.

منبع  : سایت تبیان اردبیل

   شیخ صدرالدین موسی
وی در ســال 704 قمــری بــه دنیــا آمــد و در ســال 769 
خورشــیدی برابر با 793 قمری از دنیا رفته اســت. شــیخ 
صدرالدیــن موســی پســر شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی و 
جانشــین او بــود. وی پــس از پدرش شــیخ صفــی الدین 
مرشــد و خانقــاه صفــوی در اردبیل شــد. گروهــی وی را 
نخســتین شــیخ صفوی می دانند، که از تسنن شافعیه به 

شــیعه گروید. پس از او پســرش خواجه علی ســیاهپوش 
سرپرســتی خانقــاه صفــوی را بــر عهــده گرفــت. شــیخ 
صدرالدین نیز همانند پدرش راه و روش ساده زیستی را در 
پیش گرفــت و بیش از بیش بر هواخواهــان صفوی افزود.

منبع:ویکی پدیا، دانشنامه آزاد
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   الهی اردبیلی

جالل الدین حســین بن شــرف الدین عبدالحــق اردبیلی 
متخلــص بــه الهــی، شــاعر، متصــوف، متکلــم، فقیــه و 
ریاضی دان بزرگ اســالمی در دهه هشــتم و نهم قمری در 
اردبیل متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاهش 
اردبیــل ســپری کــرد. در دوران جوانــی علوم شــرعی را 
آموخــت. در روضه شــیخ صفی الدین اردبیلی به ســلوک 
اهتمــام ورزیــد. بــرای تحصیل علــوم به هرات مســافرت 
کــرد، در آنجــا بــه آموختــن تفســیر و حدیــث پرداخــت. 
الهی پس از ســال ۸99 قمری شــرح و اشکال التاسیس و 
تلخیــص تحریر اقلیــدس را آموخت. الهی در ســال 902 
قمــری هرات را به مقصد اردبیل ترک کــرد و در اردبیل، به 
عنوان خادم روضه شــیخ صفی الدیــن منصوب، و در آنجا 

به تدریس پرداخــت. الهی در این دوران به عنوان اســتاد 
علوم عقلی و نقلی شــهره عام و خاص شد. و اولین کسی 
اســت که معارف جعفری را به فارســی ترجمه کرده است. 
الهی تا آخر عمر در اردبیل زندگی کرد و درآنجا درگذشت، 
جســدش در روضه شیخ صفی الدین اردبیلی دفن گردید. 
او به زبان های ترکی،فارســی و عربی تســلط کافی داشت.
آثار وی عبارتند از: شــرح گلشن راز، تفسیر قران به عربی 
و فارســی، منهج الفصاحه فی شــرح نهج البالغه، امامت، 
تاج المناقب فی فضایل االئمه االثنی عشر، رساله در فراست، 
خالصه الفقــه، ترجمــه مهــج الدعــوات و منهج العنایات

منبع:ویکی پدیا،دانشنامه، آزاد

  محمد صالح خلخالی

محمــد صالــح خلخالــی )1175_1095ق( فرزند محمد 
سعید، از دانشــمندان شیعی قرن دوازدهم در حوزه فقه، 
حکمت، و عرفان اســت. و اهل خلخال بــوده و قبرش نیز 
در آنجاســت. در تذکره هــا، تاریــخ والدتش حــدود 1095 
ذکر شده اســت. درباره تاریخ وفات مال محمد صالح تردید 
اســت. در برخــی منابع تاریخ درگذشــت وی حدود ســال 
1134 ذکر شــده اما در بیشــتر منابع 1175 آمده اســت. 
شــاگرد محمد صــادق اردســتانی و ســید صالح ســاگرد 
میرزا ابوالحســن جلوه )درگذشــت1314ق( بوده اســت.
تألیفات وی عبارتند از: شرح قصیده یائیه میرفندرسکی: 
به زبان فارســی. به نظر می رســد، شــرح مال محمد بر این 
قصیده مهمترین اثرش باشد. شرح مال محمد برخالف دو 
شرح دیگر، که به سبک فلسفه مالصدرا و نزدیک به حکمت 

متعالیه نوشته شده است، به مشرب فکری عرفا نزدیک تر 
اســت، حاشــیه بر الحکمه  الصادقیه: الحکمه الصادقیه از 
تقریرات درس حکمت محمد صادق اردستانی در اصفهان 
اســت که حمزه گیالنــی )متوفــی1134( آن را جمع آوری 
کرده و مــال اســماعیل خواجویی )متوفــی 1173( عالوه  
بــر پاکنویــس و تکمیل آن، مقدمه ای برآن نوشــته اســت، 
شــرح حدیث عالــم علوی: حدیــث عالم علوی منســوب 
به علی)ع( اســت. این شرح گزارشــی عرفانی_فلسفی از 
حدیث مذکور اســت. او شــرح عبدالرحیم دماوندی را بر 
این حدیث، شــرح قوی ای ندانســته، از این رو خود اقدام 
به شــرح آن کرده است، االبانه-المرضیه، التأمالت العشره

منبع: دانشنامه جهان اسالم
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  شیخ صفی الدین اردبیلی

شــیخ صفی الدیــن ابوالفتــح اســحاق اردبیلــی متولد
)713_631 خورشــیدی برابــر 735-650 قمــری( جد
بزرگ دودمان صفویان ایران اســت. و نیز هشتمین نسل 
از تبــار فیروزشــاه زریــن کاله بود. کــه در منطقــه مغان 
مقیم شده بود. شــیخ صفی الدین اشعاری به زبان آذری 
در کتــاب صفوه الصفا و سلسله النســب ســروده اســت. 
دودمان صفوی نام خویش را از ایشان گرفته است. ایشان 
پایه گذار خانقاه صفوی در اردبیل بود. پدر و اجداد وی در 
قریه کلخوران اردبیل کشــاورزی می¬کردند و پیشینیان 
او از قریه رنگین گیالن به اســفرنجان در نزدیکی اردبیل 
آمده بودند. پدرش امین الدین جبرئیل نام داشت. صفی 
الدین در ســال 650 قمری در محیط انزوای خانواده و در 
صفای زندگی روســتایی دیده به جهان گشود. و در عین 
حال اشــتغال به مقدمات علوم رســمی، تمایلی به زهد و 
ریاضیات یافت. و به روزه داری و شب زنده داری پرداخت. 
از قول مولف »عالم آرای عباسی« برمی آید ایشان »مدتی 
هم به اکتســاب فضایل وکماالت صــوری پرداخت« و این 
کمــاالت المحالــه، آن اندازه بود کــه قــرآن را حفظ کرد، 
چنــان  کــه از لغات عربی و فارســی و ترکــی و مغولی هم 
بهره مند شــد و به قول مولف »روضات الجنان« از اشعار و 
نکات و لطایف نیز بهره برد. شــیخ صفی در زمان خویش 
مورد بزرگداشــت مردم بود و مردم آن ســامان او را به نام 
پیــرو رهنما پذیرفته بودنــد. از او دیوانی به زبان آذری در 
دســت داشــت. شــیخ هم زمان با الجایتــو ایلخان مغول 
می¬زیست. شیخ صفی بیشــتر پیرو شیخ زاهد گیالنی 

بــود و دختر او فاطمــه خاتون را نیز به همســری انتخاب 
کرده بود. زهد و ســاده زیســتی اش با وجــود داراییش در 
آن زمان نامور بود. شــیوه زندگــی او و نام آوری خانقاهش 
برای او و فرزندانش پیروانی از شــام و ترکیه و ایران فراهم 
ســاخت. پس از او پســرش صدرالدین موسی جای پدر را 
گرفت. صفی الدین به ســبب کثــرت ریاضت و مخصوصا 
به جهــت افــراط در روزه، در اواخر عمــر تدریجا ضعیف 
و مکــرر بیمار شــد و در پایان عمر به کلــی از غذا خوردن 
افتاد. بــا این حال تــا ممکن بود در ادای وظایف شــرعی 
کوتاهــی نمی کــرد. بعالوه خانقــاه او محل اطعــام فقرا و 
مســکینان بود و به همین نکته دستگاه او همچنان محل 
محتاجان و درویشــان بــود. در آخرین روزهــای بیماری، 
در اثر ضعف شــدید، از ســخن گفتن افتاد. فقط آهســته 
قرآن می خواهد و آخرین ســخنش این بود: »صلو علیه و 
سلمو تســلیما«. روز دوشــنبه دوازدهم محرم سال 735 
قمری، در سن 75 ســالگی وفات یافت و روز بعد به وقت 
نماز ظهر، و در مجاورت خلوت خانقاه خویش دفن شــد.
بیشتر مورخان، اجداد وی را سنی شافعی مذهب و از بنی 
هاشم مهاجر از حجاز به کردستان ایران دانسته اند دکتر 
عبدالحسین زرین کوب محقق و مورخ فقید هم، در کتاب 
مشــهورش »جستجو در تصوف ایران« با استناد به منابع 
تاریخــی متعدد و گوناگون، وی را ســنی مذهب می داند.

منبع: ویکی پدیا
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    علی اصغر حلبی
ایشــان فارغ التحصیل رشــته فلســفه در مقطع دکترا از 
دانشگاه ادیتبورگ انگلستان و مترجم قرآن کریم می باشد. 
کــه در ســال 1323 در شهرســتان اردبیل متولد شــد و 
تحصیالت ابتدایی و متوســطه را همراه با مقدمات علوم 
عربی همچون فقه، اصول، فلســفه، منطق را در مدارس 
همان شــهر آموخته است. پس از آن وارد دانشگاه شده و 
لیسانس فلسفه را از دانشگاه تهران دریافت کرده است. 
وی در سال 1353 برای تکمیل تحصیالت خود به کشور 
انگلســتان مسافرت کرد، و در رشــته فلسفه در دانشگاه 
ادیتبورک، دکترای فلسفه و فرهنگ اسالمی را اخذ کرد.
آثار او عبارتند از: معجزه ایرانی بودن )2جلد(، آشــنایی با 
علوم قرآن، تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، و از جمله 
فعالیت هــای وی ترجمه متون می باشــد که در این زمینه 

می توان بــه ترجمه تفســیر کبیر فخر رازی اشــاره نمود. 
وی در ادامــه فعالیت های خــود تصمیم بــه ترجمه قرآن 
مجید بــه زبان فارســی می گیرد و مدتــی از فعالیت های 
خــود را در ایــن زمینــه متمرکز می شــود تا اینکــه موفق 
می شــود ترجمه قرآن را بــه پایان برســاند. وی با توجه به 
قواعــد ترجمه و ادبیات عربی و نیز از آنجا که متون عربی 
را به فارســی ترجمه کرده و آشــنایی نســبی کــه از لغات 
عربی داشــته اســت توانســته ترجمه ایی را ارائه دهد که 
اشــکاالت کمتری داشته باشد و از طرف دیگر با استفاده 
از جمالت ســاده و روان، به ترجمه خود ســادگی و روانی 
مورد نیاز را ببخشــد تا مورد اســتفاده عموم قرار بگیرد.
منبع: ویکی فقه

  خواجه علی سیاهپوش

مرگ وی در ســال ۸05 خورشــیدی برابر با ۸30 قمری و 
1426 میالدی اســت، پسر شیخ صدرالدین موسی و نوه 
شیخ صفی الدین اردبیلی بود. او پس از پدر به سرپرستی 
خانقــاه صفوی در اردبیل رســید و در زمــان تیمور لنگ 
زندگی می کرد و از برخــورد میان این دو و پیش بینی های 
تیمورلنــگ  جهانگیــری  و  آینــده  در  علــی  خواجــه 
داســتان هایی آمده اســت. بر پایه یکی از این داســتان ها      

او رهاننــده چند قبیله تاتار شــام از دســت تیمور بود که 
در آینده قزلباش خوانده شــدند. البته برخی نیز برخورد 
تیمور و خواجه را رد کردند. پس از خواجه پســرش شــیخ 
ابراهیم به جانشــینی اش رســید. خواجه علی پدربزرگ 
شاه اســماعیل صفوی موســس مذهب شــیعه می باشد

منبع:ویکی پدیا، دانشنامه آزاد
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  مصطفی نورانی

ملیت :  ایرانی          قرن : 14 منبع : گنجینه دانشمندان )جلد دوم(
حضرت آیت الله العظمی عالمه ذوالمعارج حاج شیخ مصطفی 
ـ .ق در بیت علم  ـ .ش برابر با 1344 ه نورانی در سال 1305 ه
و فضیلت در یکی از روستاهای اردبیل، دیده به جهان گشود. 
پدرش، میرزا شکرالله نورانی، عالمی بزرگ و فاضلی وارسته 
بود. مصطفــی در دوران کودکی، پدر خویش را از دســت داد 
و وظیفه تربیت و تعلیم او بر دوش برادر دانشــمندش، میرزا 
عیسی نورانی افتاد. او تحصیالت خویش را با فراگیری قرآن 
آغاز کــرد و اندکی از دروس مقدماتی )صرف و نحو( را نزد پدر 
بزرگوارش فرا گرفت. وی پس از درگذشــت پدر، با کمک برادر 
خویش به ادامه تحصیل در علوم حوزوی همت گماشت. پس 
از مدتی به اردبیل رفت و تحصیالت خود را در محضر علمای 
آن دیــار پی گرفت. تحصیــل او در اردبیل با هجوم گســترده 
اندیشه های کمونیستی همزمان بود. با این حال، وی دروس 
خویــش را با اراده وصفناپذیری خواند. وی افزون بر تحصیل، 
به تدریس دروس سپری شده پرداخت. آیت الله نورانی برای 
ـ .ش به قم  فراگیری ســطوح عالی حــوزه، در ســال 1327 ه
هجرت کــرد و از محضر آیات عظام: ســید صدرالدین صدر، 
سید محمدتقی خوانساری، سید محمد حجت، سید حسین 
بروجردی و امام خمینی بهره برد. حضور وی در قم و شرکت 
در دروس بزرگان حوزه ســبب شد به نگارش دروس گوناگون 
حوزوی روی آورد که در این راه، دشــواری بسیاری را متحمل 
ـ .ش برای تکمیل  گشت. این فقیه سترگ در ســال 1333 ه
دروس حوزوی راهی نجف اشرف گردید و از خرمن دانش آیات 
عظام: سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید محمد 
شاهرودی، سید عبدالهادی شیرازی و میرزای اصطهباناتی 
ـ .ش به قم بازگشت و افزون  خوشــه چید و در ســال 1345 ه
بر بهرهگیری از محضر آیات عظام قم، به تدریس، پژوهش و 
نگارش پرداخت و بعد از تاســیس موسســه مکتب اهل بیت 
مشول تالیف کتب شــدند. عالمه نورانی در همه زمینه های 
علمــی من جمله ریاضــی، فیزیک، نجوم، فلســفه، منطق، 
رجال، درایه، هندسه، علم انساب، منابع دریایی، علم قرابادین 
دائره المعارف بزرگ طب اسالمی، فقه اسالمی، روانشناسی، 
جامعه شناسی، زیست، شــیمی، تاریخ و... کتاب نوشتند و 
در همه آنها به درجه اســتادی نائل آمدند و به 5 زبان دنیا نیز 
مســلط بودند که به زبان انگلیسی نیز شعر ســروده بودند.
عالمه نورانی مناظرات علمی با اهل تســنن و ســایر مذاهب 
نیزداشته اند و نکته قابل توجه از حیث علمی ایشان مسلط 
بودن به تمام علوم رایج می باشــد کــه حتی همانند علمای 

سلف درباره علم اخترشناسی نیز کتاب نوشته و نظر داده اند 
و جالب اینجاســت در علم طب نیز به ســرآمد رسیده بودند 
که نظریات ایشــان در طب اســالمی و حمایت از آن شاهد بر 
مدعای ماســت که کتاب دائره المعارف بزرگ طب اســالمی 
ایشــان که مطالب بکر موجود در آن حاکــی از قدرت علمی 
معظم له در طب ســنتی اسالمی و مدرن را می رساند دیدگاه 
ما را ثابت می کند. از این کتاب در دانشــگاه ها و مراکز علمی 
اروپا و آمریکا بعنوان منابع استفاده نموده اند. این کتاب نشان 
می دهد که در دوران معاصر از میان ســایر بزرگان، شــخصی 
در حد ایشان در این علم به تبحر دست نیافته است بطوری 
که مرحوم حضرت آیت الله العظمی عالمه مرعشی نجفی با 
اشک شوق از عالمه نورانی تقدیر می کنند و اظهار می نمایند 
کاری که ما قصدان را داشــتیم شــما آنرا به اتمام رسانده اید.
نکته ای که قابل توجه اهل علم اســت الهــی و ماورایی بودن 
مطالــب طبی هســت که بواســطه شــخصی به نــام حکیم 
اسفندیاری که از جانب حضرت مهدی )عجل الله تعالی فرجه 
الشریف( به نزد ایشان آمده بودند به ایشان ارائه شده است و 
در کتاب به رشــته تحریر درآمده. مرحوم عالمه نورانی اظهار 
می کردند آن شخص دو سال در محضرشان می ماَند و مطالب 
طبی را به ارمغان می گذارد. امید است اهل علم پیشرو اهداف 
مرحوم عالمه نورانی باشــند و سرانجام آن عالمه مجاهد در 
ســال 13۸2 به دیار باقی شــتافتند و در قبرســتان شیخان 
قم به خاک ســپرده شــدندن. روحش شــاد و یادش گرامی.
اســت: قــرار  ایــن  از  ایشــان  تالیفــات  و  آثــار  از   بعضــی 
1. کتاب العقد و الحل درباره صیغ عقود و بحث متعه از نظر 
عامه و خاصه و در سال 1379 به طبع رسیده است. 2. کتاب 
در پیرامون مطالب مشکله مکاسب شیخ انصاری که جلد اول 
آن در ســال 13۸2 ق چاپ شده و جلد دوم در سال 1393 ق 
به طبع رسیده و جلد سوم آماده طبع است. 3. بررسی عقاید 
در پاسخ بعضی از شبهات که در سال 13۸6 ق منتشر گردیده 
اســت. 4. تلخیص صرف به نام قواعدالصرف که نیز در سال 
1390 چاپ شده است. 5. خالصه اقوال علماء در اصول دو 
جلد. 6. قوانین اسالم درباره علل کیفر محرمات دو جلد که 
جلد اول آن در محرمات اخالقی است و در سال 1390 و جلد 
دوم در سال 1392 به طبع رسیده است. 7. کتب دیگر درباره 
فحشا و زناشوئی های ناصحیح. ۸. تفسیر قرآن 9. قواعدالفقه 
10. آیات االحکام 11. مناسک حج و اسرار آن 12. ندای شرق.

منبع: سایت راسخون
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  صدرالممالک اردبیلی

نصراللــه صــدر الممالــک اردبیلــی در عرفــان ملقــب به 
نصرتعلی یکی از عارفان و شــاعران فارســی سرای اردبیلی
و همچنیــن ترکی ســرای ایران در ســده ســیزدهم هجری 
بوده اســت. ایشــان در زمان حســین علی شــاه اصفهانی
زندگانــی کــرد. صدرالممالــک تحصیــالت ابتدایــی خود 
را از کلخــوران شــروع کــرد و ســپس برای تحصیــل دانش 
بــه اصفهان مهاجــرت نمــوده و بــه عنوان شــاگرد قطب 
الموحدیــن علــوم عقلــی و نقلــی را فراگرفت. ســپس به 
عــراق و فــارس و کرمان و آذربایجان و خراســان مســافرت 
نمــود. بعد از کســب فضایل علمی و معنوی بــه وطن خود 
بازگشــت. عباس میــرزا نایب الســلطنه ی فتحعلی شــاه 
قاجــار او را بــه آمــوزگاری فرزنــدش محمــد میــرزا برگزید.

وقتــی محمــد میــرزا به ســلطنت رســید از معلــم خویش 
دعــوت کــرد تا صــدارت دولــت او را بپذیــرد اّمــّا او امتناع 
کــرد و عمر خویــش را در تعلیــم و تربیت دانــش پژوهان و 
راه جویــان ســپری نمود. وی در ســال 1271 خورشــیدی 
در بازگشــت از کربال در کرمانشــاه درگذشــت. کالبــد او را 
بــه کربــال برگردانیدنــد و در آن مــکان به خاک ســپردند.  

یکی از آثار وی عبارت است از: 
دیوان اشعار صدرالممالک اردبیلی 

منابع:
 اردبیلی، صدرالممالک. دیوان صدرالممالک اردبیلی. تهران. میرزا 
نصرالله اردبیلی)صدرالممالک(. علی مکارمی نیا، 22دی1391. 

  محمد بن علی اردبیلی  

محمد بن علی اردبیلی، رجال شناس شهیر اردبیلی در سال 
1011 هجری قمری دیده به جهان گشود. وی اهل اردبیل 
بود ولی خود در نجف و کربال اقامت داشت. مهم ترین استاد 
وی، جعفر بن ابراهیم کمره ای اســت که به گفته خود او، بر 
حدیث، تفســیر، فقــه و اصول، کالم و حکمــت آگاه بوده و 
اردبیلــی در تمامی این علوم، از او بهره برده اســت. از دیگر 
اســتادان وی، محمد علی بن احمد بن حسین استرآبادی 
را می¬توان نام برد. عالمه مجلســی نیز از مشــایخ اوست.
اهمیــت محمــد بن علــی اردبیلی به ســبب تالیــف کتاب 
»جامــع الــرواه« در موضــوع رجــال امامیــه اســت. وی در 
مقدمــه کتاب خود، کوشــیده اســت کــه احوال راویــان را 
بر اســاس شــناخت طبقــه روایی هر یــک از آنان بررســی 

کنــد، زیرا بــه ســبب ناشــناخته بــودن گروهــی از راویان 
حدیث، شــماری از احادیث، غیر قابــل اعتماد می نمودند.
وی بــرای برطرف کردن ناآگاهی های علمــا از احوال راویان، 
کتب اربعه حدیثی شعیه و نیز »الفهرست« منتجب¬الدین و 
همچنین شیخ صدوق و شیخ طوسی را مورد بررسی قرار داده 
است. اردبیلی، تالیف کتاب خود را در 19 ربیع االول 1100 
به پایان رسانید. او این اثر را در مدت 25 سال تالیف کرده بود. 
عنــوان  بــا  رجــال  در  نیــز  دیگــری  کتــاب  اردبیلــی 
»تصحیــح االســانید« نوشــته بــود کــه خالصــه ای از آن 
اســت.  آورده  خــود  الــرواه  جامــع  کتــاب  انتهــای  در  را 
منابع:  
نرم افزار دروس حوزوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی. 
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   ابن بزاز اردبیلی 

ابن بــزاز عــارف و نویســنده ســده هشــتم اســت. او در 
اردبیــل به دنیا آمــد. اولین کتابش صفــوه الصفا نام دارد 
که سرگذشــت شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی و خانواده 
اوســت. الواهب الســیه فــی مناقــب الصفویــه از دیگر 
 آثــار او می باشــد کــه دربــاره تاریــخ صفوی گری اســت.

تالیــف ایــن کتــاب 24 ســال بعــد از وفات شــیخ صفی 
الدین اردبیلی می باشــد. تالیف دیگر وی کشــف القلوب 
نــام دارد کــه دربــاره اعتقادات صوفیان نوشــته اســت. 

منبع:
 EBN BAZZAZ, Encyclopedia Iranica  مشاهیر اردبیل

  طایر اردبیلی 

میــرزا رحیــم مکتبی یــا طایــر اردبیلــی )زادٔه 1240 ه . 
ق در اردبیــل( شــاعر و عــارف ایرانی در ســده گذشــته 
بــوده اســت. وی پس از تاســیس مدرســه صادقیــه برای 
تدریــس علــوم رایج زمان بــه تدوین کتابی بــه نام مجمع 
الفنــون اقدام کــرد و در ایــن کتاب مطالب درســی رایج 
را از زبان هــای عربــی و فارســی بــه صــورت شــعر ترکی 

درآورد. طایــر در غــزل پیــرو صائــب تبریــزی بــوده و گه 
گاه نیــز به ســراغ غزلیات حافظ شــیرازی رفته اســت . 

ایشان در شهر آستارا مدفون شده اند.

منبع:دولت آبادی، عزیز. سخنوران آذربایجان. چاپ اول.
انتشارات ستوده، 1377

   میرزا محسن عماد الفقرا  

عمــاد  حســنعلی  مــال  فرزنــد  محســن  میــرزا  حــاج 
خوشــنویس  شــاعران  از  حالــی  بــه  متخلــص  الفقــرا، 
تالیفــات  کــه  اســت  و صوفــی مشــرب روزگار خویــش 
بــر  عــالوه  وی  اســت.  مانــده  برجــا  وی  از  بســیاری 
مقــام اجتهــاد از مشــایخ سلســه ذهبیــه بــوده اســت. 
تالیفــات وی عبارتنــد از: آیــات الرجعــه، شــرح صیــغ 
العقــود، رســاله افاضــه روحیــه، آینــه بیابــان، مثنــوی 
تذکــره الســالکین، ترجمــه غــرر الحکــم و درر الحکــم 
بــه شــعر، قصیــده عشــقیه، بصائــر الدرجــات، ترجمه 

انــوار الوالیه، ترجمــه فصل الخطــاب، تمییز المشــرب، 
تفیه المشــرب، حاشــیه بــر گلشــن راز، مثنــوی تذکره 
الســالکین، رســاله گمنام ،مدایــح المرتضویه، مشــوف 
الحقیقه، منظومــه فصل الخطاب، رســاله ای در تصوف. 

منابع: دانشنامه تشیع، جلد یک، صفحه239،دولت¬آبادی، عزیز. 
سخنوران آذربایجان. چاپ اول. انتشارات  ستوده،7731. شرح 

بزرگان اردبیل، مشاهیر اردبیل، وبگاه آفتاب- میرزامحسن حالتی 
اردبیلی 
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