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Abstract
Descartes is famous for his various innovations in philosophy. He has been rightly regarded
as the father of modern philosophy. His writings are taught at philosophy departments in all
universities all over the world and different aspects of his thought are the subject-matter for
so many books, articles, and dissertations and treatises which make among the epoch-making
philosophers in the west. Among his predecessors, he has mostly been compared with St.
Augustine, and among the past schools of philosophy, his system has been contrasted against
the Aristotelian-Scholastic tradition. In Islamic world, Descartes and His Meditations on First
Philosophy, compared with Al-Ghazali and his Deliverance from error. The present paper
tries to make a comparison among the Cartesian system and that of a roughly unknown
Persian philosopher that, though being unknown, most of Cartesian innovative heritage in
Western philosophy is preceded by his philosophy. The similarity among his teachings and
Descartes' ones is so great that reader may supposes that Descartes or his medieval or
renaissance predecessors have had some access to his writings or even read them. This
philosopher, Afdal al-Din Kashani known as Baba Afdal, against the Islamic philosophical
mainstream in his times that was in Arabic language, has written all of his works in simple,
eloquent and accessible Persian prose. He not only in Persian-writing for the first time but
also with regards to the subject-matter and the goal of philosophizing is such an innovator
that no other Muslim philosopher can precede him.
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مطالعۀ تطبیقی نفس در نظام فکری باباافضل کاشانی
و ذهن در فلسفۀ دکارت
*

سیدمصطفی شهرآیینی

دانشیار گروه فلسفه ،دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
دکارت بهدلیل نوآوریهای بسیارش در فلسفه ،زبانزد است .او را بهدرستی پدر فلسفۀ جدیدد ناییددهاندد و
آثارش را در گروههای فلسفه در همۀ دانشگاههای دنیا یدیخوانندد؛ پیوسدته دربدارۀ ابعداد گونداگون نمدا
فکریاش کتاب ،یقاله ،پایاننایه و رساله یینویسند و از جمله فیلسوفانی اسدت کده بدر تمدا جریدانهدای
فلسفی یهم در غرب از سدۀ هفده تاکنون تأثیر نهاده است .او را در ییان فیلسوفان پیش از خدود ،بیشدتر بدا
آگوستین سنجیدهاند و در ییان یکاتب فلسدفی پدیش از او ،در برابدر سدنت ارسد وییدد یدرسدی ردرارش

دادهاند .در جهان اسال نیز بیشتر از هر اندیشمندی ،او را با غزالی سنجیدهاندد و کتداب تدأیالت در فلسدفۀ
اوالی او را با المنقذینالضالل یقایسه کردهاند .در این یقاله ،کوشش شده تا نما دکدارتی را در کندار نمدا
فکری فیلسوف ایرانی گمنایی گذاشته شود که گرچه چندان نا ونشانی از او در ییدان نیسدت ،در آن ده تدا
این اندازه یایۀ بلندآوازگی دکارت در تاریخ فلسفه غرب شده ،سخنان تازه و نغز بسیاری دارد که دستکدم
فضل تقد او را در این حوزهها بهخوبی نشان ییدهد .گاه چنان شباهت شدگفتانگیدزی در سدخنان او بدا
آن ه دکارت چهار سده بعد بیان ییکند ،به چشم ییخورد که این گمدان را در خوانندده بریدیانگیدزد کده
نکند دکارت یا پیشینیانش در سدههای ییانه و دوران نوزایی ،آثار او را دیده یا خوانددهاندد .ایدن فیلسدوف،
افضلالدین کاشانی یعروف به باباافضل است که برخالف جریان تفکر فلسدفی در روزگدار خدویش ،همدۀ
آثارش را به زبان فارسی ساده و آسانیابی به نگارش درآورده است .او ندهتنهدا در زبدان نگدارش ،بلکده در
یوضوع و هدف فلسفهورزی نیز نوآوریهای دارد که از این حیث در ییان دیگر فیلسوفان یسدلمان ،شداید
بیرریب باشد.
واژههای کلیدی :باباافضل ،دکارت ،خودشناسی ،نفس ،ذهن ،آگاهی ،وجود.
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 .1مقدمه

پنجم بود که حسن صباح پدا بده عرصده نهداد و نیدز در

این پدووهش ،پووهشدی ت بیقدی اسدت کده دربدارۀ دو

همین دوران بود که نخستین حملدۀ صدلیبیان بده شدر

فیلسوف از دو بستر فکریدد فرهنگدی یتفداوت هدم از

آغاز شد و شهرهای ان اکیه و ردس را به تصدرف خدود
1

حیث تداریخ و هدم از حیدث جغرافیدا بحدث یدیکندد؛

درآوردند (الفاخوری و الجر .)518-517 :1373 ،دربدار

بنابراین بهتر است سخن یاسون اُرسِل ،بنیانگذار فلسدفۀ

سلجوری عمدتاپ یسلمانان حنفییسلک بودندد و از فقده

ت بیقی ،در آغاز سدۀ بیست سرلوحه ررار گیرد کده هدر

حنفی حمایت ییکردند و در نتیجۀ این حمایت بود کده

وارعیددت تدداریخی ) ،(historical factتددابعی اسددت از

در رلمروی آنان ،یتعصّبان خشدکانددیش حنفدی ارو و

بستری ) (contextکه این وارعیدت در آن شدکل گرفتده

ینزلت یافتند و بازارشان پررونق بدود .شداید بدهیعندایی

است؛ بهگونهای که اگر وارعیات تاریخی برکنده از بسدتر

بتوان گفت که ییان دستگاه خالفت روبهزوال عباسدی و

تاریخیشان بررسی شوند ،نارص و ناتما دیده ییشوند

دربار نوبنیداد و ردرتمندد سدلجوری ندوعی هدمزیسدتی

و پددارهای ابعدداد و زوایددای آنهددا از نگدداه دور خواهددد

سیاسی برررار شده بود؛ عباسیان از رددرت شمشدیرهای

یاندد) .(Masson-Oursel, 2000-1: 25 & 31بدر ایدن

سلجوری بدرای حفدخ خالفدت بهدرهیندد یدیشددند و

اساس ،نخسدت بسدتری ترسدیم یدیشدود کده ایدن دو

سلجوریان نویسلمان نیز در پنداه ارتددار شدرعی دسدتگاه

فیلسوف در آن بالیدده و اندیشدیدهاندد و آنگداه دسدتگاه

خالفت به تحکیم یبانی ایپراطوری خود یشغول بودندد.

فکری ایشان بررسی ییشود و جایگاه نفدس و ذهدن را

در ایددددن دوران شدددداهد غلبدددۀ شددددریعتیددددداری

در هریک از آنها نشان داده ییشدود تدا سدرانجا  ،بدرای

( )Nomocentrismدر رالددب یکاتددب چهارگانددۀ فقدده

خواننده ایکانی برای همسنجی این دو اندیشمند فدراهم

حنفی ،شافعی ،یالکی و حنبلی (البتده بیشدتر دو یکتدب

آید و چهبسا از کنارهمگذاری اندیشۀ آنها ،به راهی تدازه

نخسددت) و افددول عقددلیحددوری ( )Logocentrismدر

در درون اندیشۀ خویش برسد.

رلمروی سلجوریان هستیم؛ دو وزیر برجستۀ سدلجوریان
عمیدالملک ابونصر کندری (یتوفای  )456و نما الملدک

 .2زمانۀ باباافضل

بهترتیب ،حنفدی و شدافعی بودندد و بده همدین جهدت

بهتددر اسددت پددیش از پددرداختن بدده وضددعیت فلسددفه در

یدددارس نماییدده اصددوالپ بدده شددریعت حنفددی و شددافعی

سدههای پدنجم و ششدم ،اوضداع تداریخی و سیاسدی و

اختصاص داشت (نصر و لیمن.)195-188:1388 ،

2

اجتماعی حاکم بر جهدان اسدال در ایدن دوران بررسدی

حال که تصویری کلی از اوضاع سیاسدی حداکم بدر

شود .در عصر غزالی یعندی تقریبداپ پنجداه سدال پدیش از

زیانۀ باباافضل ارائده شدد ،تفکدر فلسدفی در روزگدار او

تولد باباافضل ،دولت سلجوریان را طغدرلبیدک تأسدیس

بررسی ییشود .در سدههای چهدار و پدنجم یعندی در

کددرد و در روزگددار جانشددین او ،آلددبارسددالن بددود کدده

 .1بدده نقددل از تدداریخ فلسددفه در جهددان اسددالیی ،حنددا الفدداخوری و

یدارس نماییه را نمدا الملدک بنیدانگدذاری کدرد .ایدن

خلیددلالجددر ،ترجمدۀ عبدالحمیددد آیتددی ،شددرکت انتشددارات علمددی و

یدارس برای دفاع از اسال اهل سنّت تأسدیس شدد؛ در

فرهنگی (تهران ،)1373 ،چاپ چهار  ،صص .518-517

برابر یدرسۀ االزهر یصر که فاطمیان آن را برای دفداع از

 .2تاریخ فلسفۀ اسدالیی ،زیدر نمدر سیدحسدین نصدر و الیدور لدیمن،

اسال شیعی راهاندازی کدرده بودندد .در نیمدۀ دو سددۀ

ترجمۀ جمعی از یترجمان ،انتشارات حکمت ،چداپ نخسدت ،جلدد
دو  ،ص .195-184

ی العۀ ت بیقی نفس در نما فکری باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفۀ دکارت3 /
2

دوران ارتدار فاطمیان ،در حالی که بسیاری از اهل سدنّت

 .)349 :1373ابنصالح شدهرزوری (یتوفدای  )643در

و حدیث فلسدفه را تحدریم یدیکردندد ،اسدماعیلیان بده

اواخر عمر باباافضل یا اندکزیانی پس از درگذشدت او،

فیلسوفانی یانند افالطون و ارسد و و فیاداغورس توجده

چنین فتوی داد:

یی کردند و داعیان اسماعیلی در یراحدل بداالی دعدوت

«فلسفه ،پایۀ سفاهت است و بیبندوباری و ریشۀ حیدرت

خویش برای بحث از نماز و زکدات و حد و طهدارت

و گمراهی است و داعیۀ انحراف از حق و ییل بده زندرده

بهروش عقلی فالسفه یدیرفتندد تدا حددی کده در ایدن

است؛ ایا ین ق یدخل فلسفه است و یقدیۀ آن .و یددخل
و یقدیۀ شر ،شر باشد... .پادشاه بایدد شدر ایدن ییشدویان

یراحل استفاده از فلسفه و فالسفه کدایالپ رویّدۀ یعمدول

[فالسفه] را از یسلمانان به دور کند و از یددارس اخدراو

بود (صفا126 :1336 ،د .)133ایا این اوضاع و احدوال از

نماید و از شهر تبعید کند و بهخاطر تعلیم و تعلم حکمت

اوایل سددۀ پدنجم رو بده دگرگدونی نهداد و عرصده بدر

به عقوبت رساند و هرکس را کده در او نشدانی از عقایدد

یعتزلیان عقلییشرب بسیار تنگ شد و «آن ده در کتدب

فالسفه بیند طعمۀ تیغ هالک سازد ،یا بده اسدال دعدوت

بود بر آن ه در عقل یحتر است برتری یافت» و «اِکدرا

کند ،تا آن آتش خدایوش شدود و آثدار فلسدفه و فالسدفه
یحو گردد» (الفاخوری و الجر.)351 :1373 ،

یحدث و فقیه بر بزرگداشت فیلسوف و یتفکدر فزوندی
یافت و درنتیجه فلسفه و سایر علو عقلی روزبدهروز از
رونق و رواو افتاد» (صفا.)135 :1336 ،

1

ابناثیر در اخبار یربوط بده سدال  ،555یعندی پنجداه
سال پس از وفات غزالی و زیانی کده بدهاحتمدال بسدیار
زیاد باباافضل دیده به جهان گشدوده اسدت ،یدینویسدد
«المستنجد یکی از رضات را دستگیر کرد و کتدابهدای
او را گرفت و هرچه در علو فلسفی بود در ییدان آتش

زد .در آن ییددان کتدداب شددفای ابددنسددینا و رسددائل
اخوانالصفا و ایاال آنها دیده ییشد» (الفاخوری و الجر،

آتش یخالفت با فلسفه و ین ق چنان برافروخته بدود
که جملۀ «ین تمن ق تزند » در یحافل کالیی و شرعی
بر سر زبانها بود .جمالالدین ابدیالفدرو ابدن الجدوزی
البغدادی ( )597-508در کتداب تلبدیس ابلدیس آشدکارا
همۀ جریانات ارتددادی شدایل فلسدفه و تصدوف را رد
ییکند؛ بهگونهای در ایدن کتداب حمدالت شددید اهدل
دیانت به فالسفه به خوبی پیداست (غزالی.)12 :1362 ،

3

عبدالکریم شهرستانی (یتوفای  )548هم در کتاب یلل و
نحل خود با آنکه فصل کایلی را بده فلسدفه اختصداص
داد ،یشخصاپ به انتقاد از ابنسینا پرداخت.

4

 .1در تأیید این ی لب بخشی از راحهالصددور و آیدهالسدرور راونددی
کاشانی را که از ینابع یعتبر تداریخی یربدوط بده سددۀ ششدم اسدت،

 .2تاریخ فلسفه در جهان اسالیی ،حنا الفاخوری و خلیلالجر ،ترجمدۀ

ییآوریم« :و برکدت پدرورش علمدا و علدمدوسدتی و حریدتداشدت

عبدالحمید آیتی ،انتشارات علمی و فرهنگدی (تهدران ،)1373 ،چداپ

سالطین آل سلجو بود که در روی زیدین خاصّده یمالدک عدرارین و

چهار  ،ص .349

بالد خوراسان علما خاستند و کتدب فقده تصدنیر کردندد و اخبدار و

3

احادیث جمع کردندد ،و چنددان کتدب در یحکدم و یتشدابه ردرآن و

اییرکبیر (تهران ،)1362 ،ص 12؛

تفاسیر و صحیح اخبار با هم آوردند که ییخ دیدن در دلهدا راسدخ ...

4

گشت چنانک طمعهای بددینان ینق ع شد و طوعاپ أو کرهاپ فالسدفه و

سهروردی ،ابنرشدد ،ابدن عربدی ،عدینالقضدات همددانی ،ابدنباجده،

اهل یلل ینسوخ و تناسخیان و دهریان بکلّی سر بر فریان شدریعت ...

ابددنطفیددل ،ایددا فخددر رازی ،شددیخ شددهابالدددین عمددر سددهروردی،

یحمد نهادند ،و جمله اررار کردند که ال ُّرُ کُلُّها یَسدُودَه الّدا ال ریدق

ابوالبرکات بغدادی ،عبددالکریم شهرسدتانی ،ابوالحسدن علدیبدن زیدد

یُحَمَّد و هدر بزرگدی از علمدا بده تربیدت سدل انی سدلجوری ینمدور

بیهقی ،ابوالعباس فضلبن یحمد لوکری یروزی ،ابوالفرو بدن جدوزی

جهانیان شد» (راوندیکاشانی.)30-29 :1364 ،

بغدادی  ،ع ّار نیشابوری ،سنایی ،خارانی و نمایی اشاره کرد.

 .شک و شناخت ،ترجمۀ المنقذینالضالل ،صاد آئینهوند ،انتشارات
 .از بزرگددان هددمدورۀ باباافضددل یددیتددوان بدده شددیخ شددهابالدددین

4
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 .3زمانۀ دکارت

دکارت و همروزگارانش نمایندۀ یرحلۀ یحوری گذار از

دکارت که به دنیا آید ،شکسپیر در اوو بود و از دنیا کده

نگرش «ررون وس ایی» به عالم بهسوی نگرش «جدیدد»

رفت چیزی نگذشدت کده ییلتدون بده نگدارش بهشدت

نسبت به آن بودند؛ هرچند که ایدن گدذار و انتقدال ،ایدر

گمشدده) (Paradise Lostپرداخدت .در فرانسده انددکی

درازآهنگ ،تدریجی و بسیار پی یدهای بوده است.

2

پیش از تولد دکدارت ،یقداالت یدونتنی (Montaigne’s

دکارت در زیاندهای ظهدور یدیکندد کده از سدویی،

) Essaisینتشر شد و در دو دهدۀ پدس از درگذشدت او

شکاکیت فراگیری داینگیر فلسفه و یابعدال بیعده اسدت

کمدیهدای یدولییر روی صدحنه بدود .زنددگی دکدارت

و از دیگر سو ،پیشرفتهای چشمگیری در حوزۀ علدو

بدهلحدداس سیاسدی یصددادف بدا دورهای از ندداآراییهددای

طبیعی ،بهویوه نجو  ،در حال شکلگیری اسدت .از ایدن

گسترده بود .آثار اصلی دکدارت زیدانی ینتشدر شدد کده

روست که یهمترین دغدغۀ خاطر فیلسوفان سدۀ هفدده،

آتددش جنددگ داخلددی) (the Civil Warدر انگلسددتان

روش رسیدن به یقین و شناخت یقینی است؛ نمر غالدب

شعلهور بود .بقیۀ رارۀ اروپا نیز صحنۀ نبردهدای خدونین

فالسفۀ این دوره بر این بود که نخسدت بایدد فاهمده را

یذهبی یعروف به جندگ سدیسداله بدود کده در بیشدتر

شناخت و سپس روش درستی را بدرای اسدتفادۀ هرچده

دوران ییددانسددالی دکددارت هم نددان ادایدده داشددت

بهینهتر از ایکانات یعرفتی و پرهیدز از خ دا پیددا کدرد.

) .(Cottingham, 1989: 8دکارت حدود صد سال پدس

بنابراین ،پرداختن بده روش ،یخصدوص دکدارت نبدود؛

از کشر رارۀ ایریکا بهدست کریسدتر کلمدب ،حددود

بلکه این ایر از ویوگیهای ایدن عصدر بدوده اسدت کده

هفتاد سال پس از گردش یاژالن بده دور کدرۀ زیدین ،و

بیشتر یتفکران این دوران به روش بهای زیادی ییدادندد

تقریباپ پنجاه سال پدس از انتشدار کتداب دربدارۀ گدردش

و بر آن تأکید بسیاری ییکردند و در اصالح روش رای

(On the Revolutions of the Heavenly

که همان روش ردیا بود ییکوشیدند 3.گفتنی اسدت کده

) Bodiesکه در آن ،کپرنیک حرکدت وضدعی و انتقدالی

از اوای دل سدددۀ شددانزده ( )1520تددا اوای دل سدددۀ هفددده

زیین را ی رح کرده بود ،دیده به جهان گشود و بدهسدال

( ،)1720نزدیک به چهل کتاب ینتشر شده که در عندوان

اجرا سماوی

 ،1650حدود چهل سال پیش از ارائۀ روانین یکانیدک و
جاذبۀ عمویی بهدست نیوتون ،حدود صد سال پدیش از

 .2برای اطالعات بیشتر در این باره ،نگاه کنید به:

آزیددایشهددای فددرانکلین دربددارۀ الکتریسددته و تقریبدداپ

'Cambridge Philosophical Texts in Contexts, Descartes
Meditations, Background Source Materials, Edited by
Roger Ariew, John Cottingham, & Tom Sorell.
Cambridge Univ. Press, 1998.
2
)"Siderius Nuncius ("The Starry Messenger

صدوپنجاه سال پیش از انتشدار نمریدۀ اتمدی فرانسدیس
دالتون دربارۀ عناصر ،دیده از جهدان فروبسدت 1.دربدارۀ

گالیله در این کتاب ی البی را هم دربارۀ یشاهدۀ کوهستانهایی بر

اهمیت سدۀ هفدهم و تحوالت آن ،همین بس که نسدل

س ح کرۀ یاه ابراز کرده بود که نمریۀ ارس و را یبنی بر کرویت کایل
همۀ اجرا سماوی زیر سؤال ییبرد.
 .3شناخت فاهمه و پرداختن به روش درست اندیشیدن ،در سدۀ

 .1سفر دریایی کریستر کلمب ،سال  1492و دریانوردی یاژالن ،سال

هفده چنان یرسو بود که تقریباپ بیشتر فالسفه در این دوران ،رسالهای

1522؛ انتشار کتاب  De Revolutionibusاثر کپرنیک ،سال  1543و

دربارۀ روش یا دربارۀ فاهمه داشتهاند که ییتوان به نوارغنون بیکن،

کتددداب  Principia Mathematicaاثدددر نیوتدددون ،سدددال 1687؛

گفتار در روش دکارت ،رساله در اصالح فاهمۀ اسپینوزا ،تحقیق

آزیایش های فرانکلین سال 1752؛ و طرح نمریۀ اتمی از سوی دالتون

دربارۀ فهم انسان جان الک ،تحقیقات جدید دربارۀ فهم انسانی

در  1808اتفا افتاد.

الیبنیتس و اصول یعرفت انسانی بارکلی در سدۀ هفده اشاره کرد.
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آنها ،واژۀ التینی  methodusبهیعنای «روش» آیده اسدت

هفده همدۀ ایدن باورهدا در کتدابهدای یهدم و ی درح

) (Gilbert, 1963: 233-7و این خود نشاندهندۀ فضدای

اندیشمندان این دوران خودنمایی ییکرد .درست چهدار

شکاکانهای است که بر این دوران حکمفریا بوده اسدت؛

سال پیش از تولد دکارت ،یونتنی شکاک ،بدبین و رائدل

چون زیانی سخنگفتن از راه و روش باب ییشدود کده

به تع یل شناخت در حالی کده یقداالت او تدازه ینتشدر

دربارۀ روشهای گذشته ،شک و تردیدهایی ی رح شده

شده بود و آثار و افکارش رواو و رونق کایل داشت ،از

و نوعی سردرگمی و راهگمکردگی شایع شده باشد.

دنیا رفت و درست چهار سال پیش از یرگ دکدارت ،در

سدۀ شانزده ،نق ۀ ع فدی درتداریخ اروپدا بده شدمار

حالی که تأیالت و اصول فلسفه تازه ینتشر شدده بدود و

ییرود ) .(Cameron, 2006: 1اروپاییان در پایان سددۀ

همهجا سخن از افکار و آثار فیلسوفی نوانددیش بده ندا

شانزده دربارۀ بسیاری از فرضدیات یعرفتدی یربدوط بده

دکارت بود ،الیبنیتس خوشبدین و جویدای یقدین کده

عالم که برای نیاکان آنها یسلم تلقی یدیشدد ،بده تردیدد

شک را نه نشانۀ تع یل شدناخت بلکده راهدی بدهسدوی

افتاده بودند تا حدی که برای آنها دیگر هیچچیزی یقیندی

یقین ییدانسدت دیدده بده جهدان گشدود و اسدپینوزای

به نمدر نمدیرسدید) .(Cameron, 2006: 140در طلیعدۀ

عقلگرا و شکسدتیز در آسدتانۀ ورود بده عرصدۀ تفکدر

سدۀ هفده ،یعنی درست چهار سال پس از تولد دکارت،

فلسفی بود.

3

در سال  1600شاهد یصلوبکردن برونو و سدوزاندن او

حال که دورنمایی از زیانۀ باباافضل و دکدارت ارائده

بدر صدلیب هسدتیم .(Parkinson, 1993: 44-5) 1بروندو

شد ،نخست سعی بر آن است کده آن ده را یایدۀ ایتیداز

تقد تأیل نمری را نمیپذیرفت و ییگفت یقین نمدری

دستگاه فکری باباافضل است برشمرده شود و در ادایده،

تنها در جایی است که توانایی ساخت و تولید چیزی در

بخشی نیز با همین یضمون بده دکدارت اختصداص داده

کدار باشدد ) .2(Parkinson, 1993: 135ایدا ظهدور ایدن

شود و در بخش پایانی یقاله در چند بند کوتداه دسدتگاه

عقاید نویدبخش دورۀ تازهای بود که با سوزندان بروندو،

فکری این دو با هم یقایسه شود.

شعلۀ باورهای او هرچه فروزانتر شد تا اینکده در سددۀ

 .4دستگاه فکری باباافضل
 .1البته غیر از برونو فالسفۀ فراوانی بودند که در چنگال یجازاتهدای

نمر به اینکه باباافضل در ییان اهل فلسدفه شداید چنددان

وحشیانۀ دادگاه های وابسته به کلیسا گرفتار آیدند؛ برای نمونه ،یولیدو

شناخته نباشد ،نخست و فهرسدتوار ،نشدانویدوههدای

سزار وانینی که بهسال  1618بهدلیل عقاید فلسفیاش ،در شهر تولدوز

دستگاه فکری او در زیر چند یددخل ذکدر یدیشدود تدا

به ارتداد یتهم شده بود پس از گذرانددن شدش یداه در زنددان ،ابتددا
زبانش را در یأل عا بریدند ،سپس خفهاش کردند و بعد جندازهاش را
به چوبۀ یرگ بستند و سوزاندند ).(Clarke, 2006: 7

 .2این نمر برونو یا را به یاد سخن فرانسیس بدیکن در کتداب احیدای

خواننده بهاجمال در جریان بحث ررار گیرد و در ادایده،
به جایگاه «نفس» در اندیشۀ او پرداخته ییشود:
 .1یحوریتبخشیدن به خودشناسی

کبیر دربارۀ فلسفۀ یونان باستان ییاندازد که ییگوید« :حکمت یوندان
باستان دوران کودکی داندش اسدت؛ چدرا کده فلسدفهی یوندان یانندد

3

کددالون ،اراسددموس ،یاکیدداولی ،رایددوس ،الیددبنیددتس ،جددانالک،

کودکان ،تنها حرف یی زند و از تولیدکردن ناتوان اسدت .آن آکندده از

فرانسیس بیکن ،شکسپیر ،گالیله ،هدابز یدونتنی ،گاسدندی ،یدالبرانش،

بحث و یناظره و تهدی از کدار و عمدل اسدت» (Cameron, 2006:

اسپینوزا ،جیوردانو برونو و نیوتن از جمله بزرگانی بودند کده در ایدن

).143-44
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 .2کنارنهادن یبحث خداشناسی از فلسفهورزی

ییگوید «یراتب آیات حقتعالی در آفا و انفُس چدون

 .3تفسیر یعنای «خود» به نفس در یقا فاعل آگاهی

گن خانهایست دربسته که بده کلیدد جهدان یدرد تدوان

 .4یرجعیتستیزی در فلسفهورزی

گشود» (یرری کاشدانی )267 :1366 ،و «هرکده روی بده

 .5تغییر زبان فلسفه از عربی به فارسی

جهان یرد  ...کند لقدا خددای یابدد» (یرردی کاشدانی،

 .6تغییر در یخاطبان فلسفه از خواص کمشمار اهدلنمدر

 .)269 :1366او در جایی علت اصدلی ناکدایی فالسدفه

به عوا پرشمار اهل سلوک

پددیش از خددود را همددین دورافتددادن از خودشناسددی و

 .7توجه به زندگی دنیوی و عالم حس

بیتوجهی به «خود» دانسته و با آنکه تالش توانفرسدا و

 .8پیونددادن اخال و فلسفه

پاکدالنۀ فیلسوفان پیش از خدود (عمددتاپ یشدائیان و در

 .9تأکید آشکار بر تمایز جوهری نفس و بدن

رأس آنان ابنسینا) را ییستاید ،ایا فلسدفهورزی آنهدا را

 .10اولویددتدادن بدده تربیددت عملددی یخاطبددان بددهجددای

بیحاصل ییداند:

فرهیختگی نمری

«ای بسددا سددالکان صدداد و یدداران کوشددنده و روندددگان
بیآرا که جان گرایی را در این ییان بستند و تن عزیز را

 1-4جایگاه نفس در دستگاه فکری باباافضل

بخددواری و یددذلّت درکشددیدند ...و دل و جگددر ...را ب ده

 1-1-4محوریتبخشیدن به خودشناسی

خونابه از دیدگان بر چهره پالودند و یکبارگی از شدهوات

حکیم باباافضل کاشانی در نزاع سختی که در روزگدار او

و لذّات حسّی کرانه گرفتند و در اندواع شدادی بدر خدود
ببسته داشتند و علو حکمی فلسدفی بده یجاهددتهدای

ییان یتکلمان و یتشرعان از سدویی ،و فالسدفه از دیگدر

صعب و کوششها و رن هدای عمدیم حاصدل کردندد و

سو ،بر سر حقانیت یا عد حقانیت فلسفه درگرفتده بدود،

روی ارادت و خواستاری سوی عالم عقل و جهان یعدانی

با آنکه عمیقاپ دل در گرو فلسفه و فلسدفهورزی داشدت،

آوردند ...هرگز از گلسدتان حقیقدت بدویی بده یشایشدان

تا اندازهای حق را به جانب دستۀ نخست یدیدانسدت و

نرسید و بر حال خود چنانکه هست بهیقین و عیدان آگده

بر آن بود که این همه گرفتاری که داینگیر فلسفه شدده،
بددر اثددر فددراروی آن از حدددود خددود و ورود بدده وادی
خداشناسی است .باید فلسفه را به حوزۀ اصلی خدودش
بازگرداند یعنی به همان جایی که سدقراط از آنجدا آغداز
کرد و آن چیزی نیست جدز احیدای شدعار سدقراطی یدا
همان سروش یعبد دلفی «خودت را بشدناس»؛ 1از نگداه
باباافضل کار فلسفه خودشناسی است نه خداشناسی کده
اگددر ایددن یهددم در فلسددفه بددهخددوبی بددهانجددا برسددد،
خداشناسددی خودبددهخددود حاصددل یددیشددود؛ چنددانکدده
 1برای اطالعات بیشتر در این باره ،نگاه کنید به:
The heart of Islamic philosophy: the quest for selfknowledge in the teachings of Afdal al-Din Kashani,
William C. Chittick, Oxford University Press(New York
2001), p. 10f

و وارر نگشتند» (یرری کاشانی.)682 :1366 ،

ایا باباافضدل در ادایدۀ همدین سدخن علدت ناکدایی
فالسفه و بدیحاصدلی کوشدش آنهدا را بده ایدن جهدت
ییداند که آنها «چیزها را بیدرون از خدود پنداشدتند  ...و
طلب یعقدوالت کده در عقدل بدود ،بدر نسدق و هنجدار
یحسوسات که بیرون از حس بود ییکردندد» .او فلسدفه
را بدده همددان یعنددای اولی دۀ آن در یونددان باسددتان یعنددی
«دانددشدوسددتی» ) (philo-sophiaدر نمددر یددیگیددرد
) (Chittick, 2001: 5و رسالت فلسفه را در این ییداندد
کدده هم دۀ جویندددگان دانددش و دوسددتداران دانددایی را
یخاطددب خددود رددرار دهددد و فالسددفه بایددد بهتددرین،
هموارترین و کوتاهترین راه را بدرای رسدیدن بده داندایی
نشان دهند که آن جز خودشناسی نیست:
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«آگاه باشید و بدانید ،ای شایستگان آگهدی و خواهنددگان

بابافضل چیست ،بهتر است به تبیدین یعندای «نفدس» در

دانایی و جویندگان نور دانش ،که جویندۀ هر چیز به یراد

نمر این حکیم بپردازیم و نشان دهیم که او ورتی سدخن

نرسد یگر که از یعدن و یحلّش بجوید ،که خواهندۀ آب
اگددر آب را از یعدددن نوشددادر طلبددد از یددراد بازیانددد.

از نفس ییگوید ینمورش فقط و فقط نفس ناطقه یا بده

...هم نین جوینده و خواهندۀ داندش و بیدداری و آگهدی

گفتۀ خدودش« ،نفدس دانندده»« ،جدان گویدا» یدا «خدرد

آنگه به کا رسد که آهنگ یحلّ و یعدن دانش و بیدداری

سخنگوی» است:

و آگهی دارد ،نه روی به حیِّز جهل و یأوای بیخبری نهد

«یا بهلفخِ نفس آن خواهیم که بهلفخِ اصل و لفخ حقیقت

و یحلّ دانش دانا بود و یعدن آگهی آگاه و هر دانا و آگده

و لفخ ذات و لفخ خود خواهیم که اصدل بدرای آن چیدز

که یسافت ییان تو و او کوتاهتر ،تدو را یدافتن یقصدود از

گوییم کده یایدۀ هسدتی هرچده فدرود اوسدت ازو بُدوَد و

وی اوییدوارتر و هیچ دانا و آگاه نیست به تو نزدیکتر از

حقیقت آن چیز را گوییم که هستی او را سدزد و ذات آن

جان خردیند تو .اگدر آهندگ شدناخت وی کندی و روی

چیز را گوییم که چیزها ازآن او بُوَد و او خداوندد و دارای

طلب زی او آوری ،زودا که بر یراد پیروز گردی» (یرردی

ایشان» (یرری کاشانی.)9 :1366 ،

کاشانی.)620 :1366 ،

 3-1-4نفس در مقام فاعل شناسا
 2-1-4تفسیر معنای «خود» به نفس

او در ادایه توضیح یدیدهدد کده ینمدورش از نفدس در

باباافضل آنگاه که سخن از خودشناسی به ییان یدیآورد

انسان جز نفس ناطقه نیسدت و از نفدس ناطقده نیدز بده

و آن را در کانون بحثهای فلسدفی یدینشداند ،یعندای

برتددرین یرتب دۀ آن یعنددی «عقددل» نمددر دارد .او پددس از

خاصددی را از «خددود» در نمددر دارد کدده بددا آن دده از

برشددمردن یددکیددک نفددوس و رددوای حیددوانی اعددم از

خودشناسی در زبان یتعارف یی شناسیم ،بسیار یتفداوت

حساسه ،یحرکه و غاذیه و ناییه آشدکارا اذعدان یدیدارد

است .به این یعنا که یراد او از خدود ،چیدزی اسدت کده

که اینهمه را گفته است تا به عقل برسد؛ چیزی کده تدا

آدیی بهسبب آن است که هست آن ه هست؛ او با تأکید

پیش از او کسی بدین شیوه بدان نپرداخته و بر اهمیدتش

بر خودشناسی ،ییخواهدد جنبدۀ جسدمانی آدیدی را از

انگشت ننهاده است:

خود او بیرون بگذارد و او را به نفس و نفس را هدم بده

«ایا بیان وجود هر یک از این روّتها به دالیل و حج و

و نداب و

چگونگی افعالشان بهشرح و تفصدیل ،بدرادران یدا کده در

بالفعل تفسیر ییکند 1.او در فصدلی از رهانجدا نایده ،بدا

زیان پیشدین بودندد بددان ایسدتادگی کردندد و در کتدب

عقل فروکاهد و عقل را هم به آگاهی یحد

عنوان «اندر یعنی خود» تصریح دارد به اینکه «لفخ نفس

بنوشتند و رصد و آهنگ یا سوی آن یعندی اسدت کده از
کتب ایشان نمیتوان یافت و از پروردگدار پراوییددیم کده

و لفخ خود را به یک یعنی راندهایم  ...و یدرد بیمدار را

آسان کند بر یا نمودن آن و برادران یدا را بده یدافتن آن و

که غشی رسد و بیخبر شود ،چون گویند از خود برفت

رسیدن بدان پیروز گرداند ،و پس از یافتن بر همه بپایدد و

یا گویند که بیخود شود ،برای آن گویند کده از ادراک و

نگه دارد» (یرری کاشانی.)19 :1366 ،

آگهی بماند» .حال که دانسدتیم ینمدور از خدود در نمدر

ایا تعریر او از نفس انسانی هم خواندنی است:
«یرد را بیرون از ایدن نفدوس و رُدوا چیزیسدت از همده

« 1در عقل هیچچیز نباشد  ...الّا بالفعل» (یرری کاشانی)683 :1366 ،؛
«هیچچیز در عقل بقوّت نتواند بود» (یرری کاشانی)684 :1366 ،

گرانمایهتر ،و بهگوهر شریرتر ،و بهپایۀ وجدود بلنددتر...
اوست اصل و حقیقت یرد که یردیدی یدرد بدانسدت،
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نوریست الهی بده خدود روشدن و دیگدر چیزهدا بده وی

چیزها» (یرری کاشانی .)197 :1366 ،باباافضل در جدای

روشن ...در یک حال گویند بهروّت است ،و در یک حال

دیگری بازهم دربارۀ تقسیم وجدود بده ارسدا دوگونده،

گویند بهفعلست ،ایّا نشان آنکه بهردوّت بُدوَد آنسدت کده
شخص جدز وی یدرد بدا او از چیزهدا آگده بُدوَد و ازو
بیآگاهی و غافل و نشان بهفعلبودنش آنکه ازو آگه بُدوَد،
و بهخود روشنبودن از خود آگهبودنش است و ...چیزهدا
را روشنکدردن دانسدتن و آگدهبدودن اوسدت از چیزهدا»
(یرری کاشانی.)20 :1366 ،

 4-1-4تفسیر معنای وجود براساس محوریت فاعلل

تقسیمبنددی دیگدری یدیآورد کده یدا در اینجدا هدر دو
تقسیمبندی را ییآوریم:
«وجود بر دو رسم بود :یک رسم بودن ،و دیگدر یدافتن .و
فر ییان بودن و یافتن آنست که بدودن بدییدافتن شداید
بُوَد ،چون بدودن اجسدا  ...کده بدییافدت بُدوَد ،و یدافتن
بیبودن نشاید بُوَد .و هریک از ایدن دو رسدم بداز بده دو
بخش شود :یکی بودن بهروّت ،و دیگر بدودن بدهفعدل؛ و
یافتن بهروّت ،و یافتن بهفعل؛ ایا بودن بدهردوّت فروتدرین

شناسا

یرتبهایست [در هستی  ...چون وجود درخدت در تخدم و

باباافضل درسدت پدس از همدین ی لدب و در توضدیح

وجود جانور در ن فه] .و ایا بودن بهفعل بدییدافتن چدون

«روشنبودن به خدود» و «روشدنکدردن دیگدر چیزهدا»،

وجود اجسا  ....و ایّا یافتن بهردوّت نفدس را باشدد  ...و

سخن از تقسیمبندی تازهای از وجود به ییان ییآورد .او

یافت بهفعل عقل راست» (یرری کاشانی.)58 :1366 ،

وجدود را براسدداس «پیدددایی و پوشددیدگی» دارای چهددار
یرتبه ییداند )1 :یمکن یانندد «یدرد [یعندی انسدان] در
ن فه» و «جایه در پنبه» که «یمکدن گویندد از پوشدیدگی
وجودشان» چون این یرتبه هم بر خود پوشدیده اسدت و

باباافضل در ادایدۀ ی لدب ،تقسدیمبنددی دیگدری را
دربارۀ وجود به این صورت ییآورد:
«وجود را رسمتی دیگر هست بر گونهای دیگدر ...گدوییم
وجود بر دو بخش [باشدد] :نفسدانی و جدز نفسدانی... .و
بروی دیگر یوجود یدا کلدی بدود یدا جدزوی ،و یوجدود

هم بر جز خود؛  )2یوجود یانند «اجسا  ...و ردوّتهدا و

بهیعنی بوده االّ جزوی نبود؛ و وجود بهیعنی یافتده بدر دو

طبایع جسمانی» که این یرتبه گرچده بدر خدود پوشدیده

رسم باشد :یافتۀ بده حدس و خیدال و آن جدزوی بدود ،و

است بر جز خود پیداست؛  )3نفدس و  )4عقدل «کده از

یافتۀ بهعقل و آن کلی باشد» (یرری کاشانی.)59 :1366 ،

خود به خود آگه بدود ،و داندش و آگهدی ازآن خدودش

حال با ژرفکاوی در این تقسیمبندیهدای سدهگانده

باشد» که اگر «بهروّت بود» نفس اسدت و اگدر «بدا خدرد

روشن ییشود که وجه یشترک ییان همدۀ آنهدا در ایدن

پیوندد و با او یکی شود نا نفدس از او برخیدزد و عقدل

است که باباافضل وجود را از ینمری یینگرد کده آدیدی

خوانندش» .این تقسیمبندی زیانی اهمیدت یدییابدد کده

در کانون آن جای دارد و از آدیی نیز آن ده یهدم اسدت،

توجه داشته باشیم باباافضل یعنای دانایی و نادانی را هدم

ذهن اوست که جایگاه علم و آگاهی است .به ایدن یعندا

براساس همین «پیدایی و پوشیدگی» توضیح یدیدهدد و

کدده باباافضددل واژۀ «وجددود» را از ریش دۀ «وَجَ ددَ» یعنددی

ییگوید« :یا بهلفخ دانش پیدابودن چیزهدا  ...خدواهیم و

«یافتن» در نمر ییگیرد و بدیهی است که از نمداد «ندور»

بهلفخ جهدل ناپیددایی چیزهدا» (یرردی کاشدانی:1366 ،

هم در این تفسیر خود بهدره ببدرد؛ زیدرا یدافتن همدواره

 )635و در جایی دیگر چنین یدیآورد کده« :یدا بدهلفدخ

همراه با روشنایی است؛ یعنی آن ه را یییابیم بر یا پیددا

دانش نخواهیم جز روشنی و پیدایی وجدود چیزهدا  ...و

ییشود و تا پیش از آنکه آن را یافته باشیم بر یا پوشدیده

به بی دانشی نخواهیم یگدر پنهدانی و پوشدیدگی وجدود

بوده است؛ چنانکه خود گوید «روشنی ،یافتن او [یعندی
انسان] است خود را و این کمال وجدود اسدت» (یرردی

ی العۀ ت بیقی نفس در نما فکری باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفۀ دکارت9 /

کاشانی .)22 :1366 ،ایدن یدافتن همدان داندش اسدت و

یوجودات است که راه را هموار ییکند تدا خودشناسدی

یابنددده همددان دانددا و از ایددن روسددت کدده در فلسددفۀ

را اصل و اساس نما فکری خویش ررار دهد:

افضلالددین «داندش وجدود داناسدت» (یرردی کاشدانی،

«آگهی و علم ،یافتن چیز است در خود و هر آن ده نبدود

 )240 :1366و «دانا یایدۀ روشدنی و پیددایی وجدود ...و

نتددوان یافددت ،و یددرد را یمکددن اسددت هم دۀ چیزهددا را

یعدن و علت آن» (یرری کاشدانی .)227 :1366 ،اصدوالپ

بدانستن ،پس چون یرد همۀ چیزها را بیابدد در خدود و
نتوان یافت آن ه را نبود ،پس در خود همدۀ چیزهدا بدود،

وجود با تابیدن نور عقل آدیی بر یوجدودات اسدت کده

پس نفس یرد عدا ّ بدود و یحدیط بدر همدۀ چیزهدا کده

یعنا یییابد وگرنه هیچ فرری ییان بودن و نبودن در کدار

دروست» (یرری کاشانی.)69 :1366 ،

نمیتواند بود؛ یعنی اگر انسانی در عالم نباشدد ،تمدایزی

او برخالف یشی پیشینیان ییکوشد تدا فلسدفه را از

هم ییان وجود و عدد نخواهدد بدود؛ «بدودن بده یدافتن

«ین خودآگاه» شروع کند و یوضوع فلسفه را نه یوجدود

درست باشد ،که هر یوجود از یوجدودات کده بدودِ وی

از آن حیث که یوجود است بلکده یوجدود از آن حیدث

بییافت بُوَد ،بود و نابودش بهریاس با وی یکسدان بُدوَد،

که نزد ین شناسندهای یعلو اسدت ،بیاغدازد .او آشدکارا

اگرچه بهریاس با یابندۀ آن یتفاوت بُوَد» (یرری کاشدانی،

ابراز ییدارد که «چیدز را وجدود از دو روی بُدوَد :یکدی

 .)59-58 :1366در توضیح این ی لدب بایدد گفدت کده

وجود در خود أعنی در نفس ،و دیگدر وجدود بیروندی»

باباافضل عقل آدیی را چنین توصیر یدیکندد« :اوسدت

(یرری کاشانی )211 :1366 ،و بر آن است که گذشتگان

اصل و حقیقت یرد که یردیی یرد بدانست ،نوریست

از فالسفه در صدد شناخت وجدود چیزهدا در بیدرون از

الهی به خود روشن و دیگر چیزها بده وی روشدن ...بده

خود بودهاندد و «آنکده یوجدود را بدرون از خدود داندد

خددود روشددنبددودن از خودآگددهبددودنش اسددت ،و ای دن

روشنی و پیدایی  ...چیزهای بیرونی [نزد او] بدا شدک و

خاص دیت نخسددتین اوسددت ،و چیزهددا را روشددنکددردن

اض راب آییخته یاند و وجود او همان آگهدی یضد رب

دانستن و آگهبودن اوست از چیزها و این خاصدیت دوُ

باشد ،دور از یقین و بده خودنارسدیده» (یرردی کاشدانی،

است لکن اثر خاصیت اول» (یرری کاشانی-20 :1366 ،

.)239 :1366

.)21

باباافضل اصدوالپ یقدین نمدری یحد

را بدهیعندای

تفدداوت تشددکیکی یراتددب وجددود در همددۀ ایددن

یدنمر ردیا ربول ندارد و آن را چنین بازتعریر ییکندد:

تقسیمات سهگانه دروارع به یک چیز باز یدیگدردد و آن

«یقین بازگشت نمر است از جز خود و رسیدن به خدود

هم بهرهیندی از آگاهی است .پیدایی و پوشیدگی ،بدودن

و از ایدن اسدت کده  ...نمددر پدیش از رسدیدن بده خددود

و یافتن ،و نفسانیبودن و غیرنفسانیبدودن (یدا کلیدت و

یض رب بود و پریشدان و آن را شدک خوانندد» (یرردی

جزئیتِ) یوجودات ،بسته به نسبتی است که آنها با عقدل

کاشانی .)237 :1366 ،از نگاه باباافضل آن ه بیش از هدر

دارند؛ زیرا «آگهی و دانستن و یافتن خود ،وجدودِ عقدل

چیزی یایۀ بدبینی عدا و خداص بده فلسدفه شدده بدود

است ،و دیگر یوجودات یافتهای عقل... ،عقل نهایدت

همین پریشانیاندیشی حاکم بر اروال و آثار فالسفه بدود.

روشنی وجود است و یبدأ و ینشأ آن» (یرردی کاشدانی،

و طبیعی است که ورتدی فالسدفه گرفتدار سرگشدتگی و

 .)22 :1366باباافضل با ارائۀ چنین تفسدیری از وجدود و

اض راب نمری ،و بهگفتۀ باباافضل ،خودشان «رونددگان
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بیآرا » ،باشند اصالپ از آنان نمیتوان چشدم داشدت کده

را نشان داد ،ییکوشد بهنوعی آشکار سازد کده حقیقدت

یایۀ آرایش خاطر یخاطبدان را فدراهم بیاورندد و راهدی

آدیی به نفس اوست و نباید در طلب داندش بده چیدزی

عملی بهسوی نجات و رستگاری بر کسدی بگشدایند .از

جز ین نفسانی یا همان ین درّاک پرداخت:

نگاه باباافضل دانش ،روشنایی است و «دانا یایۀ روشدنی

«در اِحکا راعدۀ حیات حسّدی هرچندد کوشدش رود ،و

و پیدایی وجود  ...و یعدن و علت آن» (یرردی کاشدانی،

اعتدال و صحّت یدزاو جسدته آیدد و اسدباب صدحّت را

 )227 :1366و روشن است که چنین دانشدی را بایدد در

جمع کرده شود ،سرانجا هم بده دیدار و هدالک بدود ،و
رن های کشیده بیهده و بدیبدر یاندد ،از آنکده زنددگی و

خود جست نه در بیرون که اگر آن را در وجدود چیزهدا

آگاهی تن را غریبست و عارضدی ،و یدرگ و بدیخبدری

بیرون از نفس بجوییم ،جز اض راب در اندیشده نصدیبی

طبیعی و گوهری ،و حدال غریدب پایندده نباشدد ،و حدال

نخواهیم داشت؛ زیرا «دیوار وجود رخنهها دارد از تغییدر

طبیعی غالب گردد ،و زندهداشدتن چیدزی را کده بدهطبدع

و زوال ،و د بهد ایید فتادنش نزدیکتدر ،بدر وی تکیده

ییرنده است ،و آگهی را نگهداشدتن بدر آن ده بیخدودی و

نتوان زد» (یرری کاشانی.)696 :1366 ،

1

بیخبری سرشت اوست ،آسان نیست و عاربت به گدوهر
خددویش بدداز شددود ،و کوشددش بیهددده و ضددایع یانددد»
(ص.)98

 5-1-4قول به تباین جوهری میان نفس و بدن

2

باباافضل اصلی را در فلسفۀ خود ی رح ییکند دایدر

باباافضل آشکارا به تبداین جدوهری ییدان نفدس و بددن

بددر اینکدده «هددیچچیددز ردوّت نگیددرد یگددر از همسددان و

اذعان دارد که «گوهر نفس دگدر اسدت و گدوهر جسدم

همجنس خویش ،و سستی نیارد یگر از یخدالر و ضددّ

دیگر و به یکدیگر نمانند» (یرری کاشدانی )18 :1366 ،و

خویش» (ص )39یا اینکه «چیز از یانند خود بنیرو شدود

در جایی ییگوید «یباینت گدوهر نفدس و اوصدافش از

[و] از یخدددالر خدددود سسدددتی گیدددرد» (ص )43و در

گوهر تن و احوالش شناخته شد» (یرری کاشانی:1366 ،

جایجای آثارش آن را به خواننده گوشزد ییکندد .ایدا

« .)701جسمانی آنست کده وجدودش بدهانددازه بدود و

استفادۀ او از این اصل آن است که جویندۀ داندش نبایدد

اندددازۀ وجددودش طولسددت و عددرق و عمددق» (یررددی

به چیزی جز «ین نفسانی» که یعدن دانایی اسدت توجده

کاشانی )40 :1366 ،و در حالی کده «ادراک ...صدفت...

کند و از هرچه به «خود» یانندده نیسدت ،بپرهیدزد؛ زیدرا

خود است» (یرری کاشانی )62 :1366 ،و «آگدهبدودن از

«نفس از روّت و خورش جسم الغر شدود و ضدعیر ،و

خود و از چیزها خاصیت نفس اسدت» (یرردی کاشدانی،

آن ه تن از آن بصالح آید نفس بصالح نیاید» (ص.)44

)20 :1366؛ او در این راه حتی تا جایی پیش ییرود کده
از دو «ین» ،یکی «ین جسمانی» و دیگری «ین نفسدانی»
(یررددی کاشددانی )304 :1366 ،یددا «یددن درّاک» (یررددی
کاشدددانی )295 :1366 ،سدددخن بددده ییدددان یدددیآورد.
افضلالدین کاشانی پس از اینکه تمایز ییان نفس و بددن

 6-1-4تفسیر معنای حیات براساس آگاهی
بر پایۀ آن ه تاکنون گفتدیم روشدن اسدت کده باباافضدل
 .2باباافضل در رباعیات خود ،همین یعنی را با تشبیه تن و روان به
«سبد» و «آب» ،به زیبایی هرچه تما اینگونه بیان ییدارد:
گرچه سبد نگاه توان داشتن در آب

 .1این هشدار ورتی درست یعنا ییشود که بدانیم ینمور باباافضل از
واژۀ «وجود» در این عبارت چیست؛ «بهلفخ وجود وجود بیرون از
نفس خواستیم» (یرری کاشانی)211 :1366 ،

لیک آب را نگه نتوان داشت در سبد
تن را بجان اگرچه توان داشتن بپای
پایندگی جان بخرد نه بتن بود
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حیات را نده در حیوانیدت و حدس و حرکدت بلکده در

نشانویوههای اندیشۀ دکارتی اشاره کنیم.

آگاهی و دانایی یدیداندد و هرجدا سدخن از زنددگی و

 .1اسدتفاده از شدک در یقدا ابدزاری بدرای چیرگدی بددر

حیات ییآورد ،بیدرنگ علم و آگاهی را نیز بدا حدرف
«واو» ع ر با آن همراه ییسازد تدا نشدان دهدد کده در
نگاه او این دو جدا از هم نمیتوانندد بدود .از نقدلردول
پیشگفته در ییتوان یافت که او «زنددگی و آگداهی» را
یترادف ییداند هم نان که «یرگ و بیخبدری» بدرای او

شکاکیت
 .2تفسیر یعنای خود ،یا ین ،بده «ذهدن» در یقدا فاعدل
شناسا
 .3یرجعیتستیزی و یرجعیتگریزی خواه دینی و خواه
فلسفی

همیعنا هستند .حیاتِ ذاتی نفدس اسدت و یدرگ ذاتدی

 .4پرهیز از ورود به یباحث کالیی

بدن؛ اینکه چند صباحی بدن به حیات حسدی سرپاسدت

 .5گذار از نفس ارس ویی به ذهن در کوگیتو

همه و همه از برکت حضور نفس اسدت و بدرای بددن،

 .6توجه به یخاطبان غیریدرسی و غیرآکادییک

حیات ایری رسری است از جانب نفس .برای آنکه ایدن

 .7توجه به زندگی دنیوی و تمرکز بر علم

یعنا را در نمر او بهتر نشان دهیم به نایدهای از او اسدتناد

 .8توجه به زبان بویی در کنار زبان التینی

ییجوییم که در پاسخ به پرسشی نگاشته است .پرسدش

 .9یحوریتبخشیدن به اخال در فلسفه

این است که «ناپسند حسّ و اعضا چیست؟» و ایا پاسخ

 .10اهمیتدادن به تربیت یخاطب در نگارش آثار

باباافضل« :ناپسدند حدس و اعضدا آنسدت کده خداوندد
حواس و اعضا را زیانکار بُوَد ،و خداوند تن و حدواس

 1-5جایگاه نفس در دستگاه فکری دکارت

را زیان از آن چیزی بُوَد کده حیدات ...حقیقدی ...بدر وی

 1-1-5شک دکارتی نقطۀ آغاز توجه به خودشناسی

باطل کند؛ و حیات  ...نفس را که خداوندد تدن و حدس

با نگاهی گذرا به گفتدار در روش دکدارت کده یددخل

است آنگه بُوَد که جاوید آگه و بیدار باشد ،و آنگه باطل

ورود به فلسفۀ دکارت و شاید در اصل ،یقدیدهای باشدد

گردد که غافل و بیخبدر یاندد ...و ایدن یدرگ اوسدت»

نده بدر رسددالههدای سدهگاندده :هندسدۀ ینداظر و یرایددا و

(یرری کاشانی.)720 :1366 ،

کائناتجو بلکده بدر تدأیالت در فلسدفۀ اولدی ،آن ده از
همهچیز آشدکارتر اسدت شدک دکدارتی و توجده او بده

 .5دستگاه فکری دکارت

روش است .در تأیالت نیز آن ه خوانندده را غافدلگیدر

دربددارۀ دسددتگاه فکددری دکددارت چندددان نیددازی بدده

ییکند ،ایواو سهمگین شک است که از آغداز تدا پایدان

یقدیدهچینددی و بسترسددازی نیسدت؛ زیددرا هرکدده اندددک

«تأیل نخست» عمارت یعرفتی خوانندده را از بدیخوبدن

آشنایی با فلسفۀ غرب داشته باشد ،با شنیدن نا دکدارت

فروییریزد .ایا ورتی این ایواو فرو یدینشدیند نخسدتین

یفاهیمی یانند عقلگرایی ،شدک ،روش ،تمدایز نفدس و

چیزی که توجه دکارت را به خود ییکشدد ،ایدن اسدت

بدن ،برهان وجدودی و یانندد اینهدا بده ذهدنش خ دور

که به خود بازگردیم و خودیان را که کانون انتشدار ایدن

ییکند .با اینهمه چون در اینجدا بدا پووهشدی ت بیقدی

شکاکیت است ،واکداوی کندیم تدا ببیندیم آیدا یدیتدوان

سروکار داریم ،باز هدم یدیکوشدیم تدا فهرسدتوار بده

تعریفی از خود به دست داد که جلوی این ایدواو شدک
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را از سرچشمه بگیریم .دکارت پس از طرح شدکهدای
گوناگون و پاسخدهی به آنها ،در «تأیل دو » یدیکوشدد

باید در فلسفه و با براهین عقلی بدانها پرداخت بهجدای
آنکه در الهیات از آنها سخن بگویند.

3

به خود و به ین راستین آدیی توجه ییکند .گرچه بدرای
نشاندادن یحوریت ذهن در فلسدفۀ دکدارت توجدهدادن

 2-1-5گذار از مفهوم ارسلطویی نفلس بله مفهلوم

یخاطب به جایگاه کوگیتو در نگاه او بسدنده اسدت ،بداز

دکارتی ذهن

هم در اینجا ارجاعاتی را از دیگدر آثدار دکدارت در ایدن

حددال کدده نشددان داده شددد دکددارت تددا چدده اندددازه در

باره ییآوریم .دکارت کتاب توصیر بددن انسدان را بدا

نما پردازی خود به نفس اهمیت ییدهد ،به ایدن یسدهله

این جمله آغاز ییکند« :هیچ کاری یفیددتر از آن نیسدت

پرداخته ییشود که یراد او از نفس چیسدت .دکدارت در

که بکوشدیم تدا خودیدان را بشناسدیم» ).(CSM I 314

1

«تأیل دو » پس از طرح بحث کوگیتو و رسیدن به نق دۀ

دکددارت در جسددتوجددوی حقیقددت هدددف خددود را از

ارشمیدسددی نمددا فلسددفی خددویش یعنددی گددزارۀ «یددن

نگارش این اثدر «آشکارسدازی خدزاین راسدتین نفدس»

هستم» ،ییکوشد با طدرح ایدن پرسدش کده «پدس یدن

یعرفی ییکند تا از این رهگذر هدر شدناختی کده بدرای

چیستم؟» به این نتیجه برسد که ین حقیقدی آدیدی جدز

ادارۀ زندگی الز است ،نه از بیرون و به یداری دیگدران

همین «ین اندیشنده» نیست و شالودۀ آدیی جدز اندیشده

بلکده در درون خدویش آن را بیدابیم ) .)CSM II 400او

نیست .در تحلیلی که از چیستی «ین» در ایدن بخدش از

در گفتار در روش نیز عز خود را برای کاوش در نفس

تأیالت ارائه ییشود ،بهخوبی ییتدوان گدذار از یفهدو

خویش چنین اعال ییدارد:

ارس ویی نفس به یفهدو دکدارتی ذهدن را شداهد بدود.

«همدین کدده سدنّم بده جددایی رسددید کده توانسددتم از اختیددار
آیوزگاران بیرون رو آیوختن علو را یکسره رهدا کدرده بدر
آن شد که دیگر طلب نکنم یگر دانشی را که در نفس خود
یا در کتاب بزرگ جهان بیابم و بقیۀ جوانی را به جهدانگردی

دکارت پس از طرح پرسش «ین چیسدتم؟» ،بدیدرندگ
پاسخ ارس ویی به این پرسش را که انسان «حیوان نداطق
است» ،کنار ییگدذارد چدون یعتقدد اسدت کده در ایدن

و سیاحتِ دربارها و لشکرها و آییزش با یردیی که احوال و

یرحله از تأیالت ،هنوز نه یعنای «حیات» یعلو است و

اخددال یختلددر دارنددد و جمددعآوری تجددارب گوندداگون

نه یعنای «ن ق» و افزون بر این ،او ییکوشد به پاسدخی

گذرانید و نفس خود را در رضایایی که زیانه با ین یصادف

ییساخت به آزیایش درییآورد » ).(CSM I 115

2

او در نایۀ اهدائیه کتاب تأیالت در فلسفۀ اولدی نیدز
«خدا و نفس» را نمونۀ اعالی یوضدوعاتی یدیداندد کده

برسد که نه برخاسته از عقل ارس وییدد یدرسدی بلکده
برآیده از عقل سلیم ) (common senseانسدان یعمدولی
باشد)« :(CSM II 412پیشنهاد ییکنم ،بدهجدای [حیدوان
ناطق] توجه خود را بر پاسخی یتمرکز کنیم که در ربدال
این پرسش [ین چیستم] خودبهخود و بهصرافت طبع به

 .1دربارۀ ارجاعات یربوط به آثار دکارت باید توضیح دهیم که
یجموعۀ سهجلدی آثار دکارت به زبان انگلیسی که تقریباپ همۀ
دکارتشناسان انگلیسیزبان به آن ارجاع ییدهند ،با سه حرف CSM

و  CSMKیشخص ییشود و حرف یا حروف بعدی شمارۀ یجلد

ذهنمدان خ دور یدیکنددد؟») (CSM II 18ایدن پاسددخ
چیست؟ این است که ین بدنی دار و نفسدی کده همدۀ
افعال بدن از آن سرچشمه ییگیرد؛ ایا چون بددن کدایالپ

و عدد آخری شمارۀ صفحه است .یشخصات کتابشناختی این
یجموعه را در ینابع یقاله ییتوان یافت.

3

 .2به نقل از :فروغی203-202 :1383 ،

ییگوید.

 .دکارت این ی لب را به تأثیر از اگوستین )(Soliloquia, 1.7
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در یعرق تردید است پس فقط نفس یدییاندد .دربدارۀ
اعمال نفس نیز تما اعمال بدنی نمیر حرکت و تغذیه و
رشد و نمو و حتی خود حیات نیز چون بدن دستخوش
تردید است ،از یحدور بحدث خدارو یدیشدوند و تنهدا
چیزی که یییاند ،اندیشیدن است .بد نیست به فهرسدتی
توجه شود که دکارت از افعال نفس در ادایۀ بحث ارائده
ییدهد« :چیزی که ییاندیشد چیست؟ چیزی است کده
شک ییکند ،ییفهمد ،تصدیق ییکند ،تکذیب ییکندد،
ییخواهد ،نمدیخواهدد و نیدز تخیدل یدیکندد و دارای
ادراکات حسی اسدت») .( CSM II 19بدا دردت در ایدن
فهرست دریییابیم که دکارت آن ه از نفس یراد ییکندد
جز ذهن نیست .گذر دکارت از یعنای نفس بده ذهدن را
در ر عۀ زیر نیز بهروشنی ییبینیم:
«بنابراین ،شاید انسان اولیه ییان یبدأ تغذیده ،رشدد و نمدو ،و
یبدأ همۀ دیگر اعمالی که در آنهدا بدا حیواندات یشدترکیم و

اندیشددنده در تمدداییتش (the thinking soul in its

) entiretyدر نمر ییگیر ).(CSM II 246

 3-1-5فروکاهش معنای حیات به مکانیسم
نفس در فلسفۀ ارس و و در سنتهای دینی ،یبدأ حیات
بود و اطال واژۀ ( animalینسوب به  animaبهیعندای
2

نفس در زبان التینی) بر جانوران نیز بده همدین جهدت
بود یعنی همۀ یوجودات زندده ،و در رأس آنهدا آدیدی،
دارای نفس بودند؛ ایا ورتدی نفدس بده ذهدن فروکاهدد،
دیگر آن بار یعنایی کهن را با خدود نخواهدد داشدت .در
فلسفۀ کمیتیحور و یکانیستی دکارتی ،حیات که ایدری
کایالپ کیفی و ناسازگار با وضوح و تمایز دکارتی اسدت،
جایی ندارد و باید بهنوعی کنار نهاده شود .دکدارت ایدن
کار را با گذر از یعندای نفدس بده یعندای ذهدن ،انجدا
ییدهد و این اتفا کوچکی نیست .ایا حال که دکارت،

بیهیچ فکر و اندیشدهای انجایشدان یدیدهدیم از سدویی ،و

نفس را بهیعندای ذهدن یدیفهمدد و آن را یبددأ حیدات

یبدئی کده بدهواسد ۀ آن یدیاندیشدیم از دیگدر سدو ،فدر

بهیعنای سنتی کلمه نمیداند ،یعنای حیات و یدرگ نیدز

نمیگذاشته و بر این اساس ،اص الح واحد «نفس» را بر هدر
دوی این یبادی اطال ییکرده اسدت .ایدا ورتدی بعددها بده
تمایز ییان اندیشه و تغذیه پی یدیبدرد ،عنصدر اندیشدنده را

دستخوش تغییر ییشدود .در فلسدفۀ سدنتی ،یدرگ هدر
یوجود زندهای بدا جداشددن نفدس او از بددنش ،اتفدا

«ذهن» ناییده و آن را بخش اصلی نفس ییشمارد .برعکس،

ییافتد؛ ایا در فلسفۀ دکارت رضیه فر ییکند .دکدارت

ین با تشخیص اینکه در یا یبدأ نخست بدهکلدی د و نوعداپ د

در همان آغاز بخش نخست انفعداالت نفدس ،حیدات را

یتفاوت از یبدأ دو است ،گفتها که اص الح «نفس» ورتدی
برای اشاره به هر دوی این یبادی به کار ییرود ،یبهم اسدت.
اگر ررار است «نفس» را بهیعندای دردیقش یعندی بدهیعندای
«فعلیددت نخسددتین» یددا «صددورت اصددلی انسددان» 'first

' 1actuality' or 'principal form of manدر نمددر
بگیریم ،پس باید این اص الح را چنان بفهمیم کده فقدط بدر
یبدأ اندیشه در یا اطال پذیر باشد و ین برای پرهیز از ابها ،
حتیاالیکان بهجای «نفس» اص الح «ذهن» را بهکار بدردها ؛
زیرا ذهن را نه هم ون بخشی از نفس ،بلکه بدهینزلدۀ نفدس

بهیعنای حرکت و حرارت یوجدود در بددن یوجدودات
زنده ییداند که این حرکت و حرارت هیچ ارتبداطی بده
نفددس ندددارد؛ زیددرا همددین نددوع حرکددت و حددرارت (و
چهبسا شدیدتر از آن) را در آتش هم ییتدوان یافدت .او
 .2همین یعنا دربارۀ واژۀ فارسی «جانور» نیز صاد است؛ چدرا کده از
دو بخش «جان» ،به همان یعنای نفس و روح که یبدأ حیات اسدت ،و
پسوند «ور» تشکیل شده است .جالب است بدانیم کده دکدارت چدون
نفس را با ذهن اندیشنده یکی ییگیرد ،برای اشاره بده حیواندات ،بده

 .1گفتنی است که تعریر نفدس بده «فعلیدت نخسدتین» یدا «صدورت

جای واژۀ  ،animalاز واژههای  beastیا  bruteاستفاده یدیکندد کده

اصلی انسان» ،تعریر رسمی و یتعارف یدرسیان از نفس بدود کده آن

به یعنای «چهارپایدان» و «وحدوش» اسدت و یعندای «ذینفدسبدودن»

را از ارس و ( )De Anima II, 2اخذ کرده بودند.

) (being animated or ensouledدر آنها یلحوس نیست.
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بنیادیترین خ ای پیشینیان را در این ییداندد کده نفدس

تفاوت ظاهری ییان دو چیز بسیار یتفاوت است و بایدد

را یبدأ حیات (حرارت و حرکت) بدن ییپنداشتهاندد .او

از یبانی دو اندیشه یدا دسدتگاه اندیشدگی دو اندیشدمند

بر آن است که یرگ بدن که همان ازدستدادن حدرارت

استخراو شود و در پیش روی خواننده ررار گیرد .از دل

و حرکت یا بهتعبیری سردشدن و از حرکت بازایسدتادن

همین ایر سدو ت بیدق اسدت کده چهداریین و واپسدین

است ،به این دلیل رخ نمیدهد که نفدس ،بددن را تدرک

چیزی که باید در نوشتهای ت بیقدی در یددنمر نویسدنده

ییگوید بلکه ورتی بدن بر اثر ازییانرفتن آن حدرارت و

باشد ،آشکار خواهد شد و آن غایت ت بیق است؛ یعندی

حرکت خاص ییییرد ،نفس از بدن یا رخت برییبندد.

سعی ییشود تا پس از انجا ت بیق ،نشان داده شود کده

ایا فاعل اصلی این حرکت و حدرارت جدز خداوندد

از این کار در پی رسدیدن بده چده ایدر تدازه و رهیافدت

نیست؛ زیرا بنا به یبانی فیزیک دکدارتی ،حرکدت یانندد

سویی بودهایم .البتده ایدن بخدش در نهایدت کوتداهی و

شکل ،حالتی است یتعلق به جسم که انتقالناپذیر است؛

اختصددار خواهددد بددود؛ زیددرا تفصددیل ی لددب نوشددتهای

حرکت ینحصراپ از جانب خداوند بده یقددار ثابدت ،بده

جداگانه و یجالی فراختر ییطلبد .باشد که بهزودی زود

عالم داده ییشود و اسدتمرار آن نیدز از جاندب خداوندد

دست دهد .از آن ه تدا پدیش از ایدن دربدارۀ روزگدار و

تددأیین یددیشددود .بددا ایددن حسدداب ،خداونددد پیوسددته

زیانددۀ باباافضددل و دکددارت آورده شددد و از آن دده در

دستاندرکار حیاتبخشیدن به یوجدودات زندده اسدت؛

توصیر نشانویوههای دستگاه فکری این دو گفته شدد،

زیرا در خودِ طبیعت هیچ نیرویی بدرای حفدخ و تدداو

روشن است که هردوی آنها از وضدعیت فکدری حداکم

حرکت وجود ندارد) .(CSM I 240پس یرگ زیانی رخ

بر زیانۀ خویش ناخرسند بودهاندد و کوشدیدهاندد بدرای

ییدهد که خداوند اراده کند که حرکت و حرارت بددن

بهبود وضع کداری کنندد .ایدا ایدن کدار را نده در سد ح

یوجود زنده به سدکون و سدردی بددل شدود و در ایدن

ظدداهری و در یخالفددت بددا پددارهای چیزهددای جزئددی و

زیان است که نفدس ،بددن آدیدی را تدرک یدیگویدد و

جریانهای فکری ،بلکه در اصل و اساس انجا دادهاندد.

هم نان به اندیشیدن خود ادایه خواهد داد.

وجه ی ابقت دستگاه فکری دکدارت و باباافضدل نده در
شباهتهای ظاهری بسدیاری اسدت کده در یدتن یقالده

 .6نتیجهگیری

آورده شد؛ زیرا اگر آن شباهتهای ظاهری اصل گرفتده

در نوشددتۀ ت بیقددی پددیش رو ،نخسددت بسددتر تدداریخی

شود با تفاوتهای بنیادینی در یبانی اندیشۀ آنها روبدهرو

شکلگیری دو اندیشه یدا رشدد و بالیددن دو اندیشدمند

خواهیم شد که اصل این ت بیدق را زیدر سدؤال خواهدد

وارع در دو طرف ت بیق واکاوی شد؛ در ادایده ،کوشدش

برد .حال ،نتایجی که ییتواند از این یقاله استخراو شود

شد یعرفی روشن و آسانیابی از یبانی نمری دو طدرف

فهرستوار در زیر آورده ییشود:

ت بیق به دست داده شود .اینک و در بخش نتیجهگیدری،

 1-6هر دو فیلسوف در پدی آناندد کده در دسدتگاه

نوبت به تحقق شرط سو ی العۀ ت بیقی رسیده است و

فکری خویش تصویر تازهای از فلسفه بده دسدت دهندد

آن جز این نیست که ایر سدو در ت بیدق ،یدا بده تعبیدر

که چندان بر یبانی نمری و یدرسهای ردیم یبتنی نباشدد

'tertium

و بدددینجهددت ،هم دۀ انسددانهددای جویددای حقیقددت را

' comparationiنشان داده شود؛ چیزی که با شباهت یا

یخاطب ررار دهد؛ نه فقط یخاطبدان یحددود و خداص

تویددداس آکدددوئینی« ،وجددده ی ابقدددت»

ی العۀ ت بیقی نفس در نما فکری باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفۀ دکارت15 /

آشنا با یبانی نمری و یدرسهای را .آنها برای رسدیدن بده

تربیت آدیی سخن به ییان ییآورد و وظیفۀ این علدم را

این هدف در پی ارائدۀ انسدانشناسدی تدازهای و بددیعی

تدبیر روۀ ناییه از ردوای یتعددد وجدود آدیدی یدیداندد

هستند که انسان را در کانون تفکر فلسفی جای ییدهدد

چنانکه وظیفۀ فلسفه تدبیر روۀ عارله است.

و فلسفه را دروارع ،برای خدیت به انسدان بده اسدتخدا

 3-6این دو فیلسوف بزرگ با درپدیشگدرفتن رویدهای

درییآورند .در این انسدانشناسدی فصدل یمیدزۀ آدیدی

خالفآید آن ه یرسو و یتداول بدوده ،ندوعی اصدالت

خردیندی و عقالنیت اوست که همۀ رسدالت فلسدفه و

اراده را در بددنوبنیدداد دسددتگاه فکددری خددویش بددرای

فیلسوف کمک به فعلیتبخشی به همین ایر است.

یخاطب پیشفرق ییگیرند که تدا تدکتدک یخاطبدان

 2-6فلسفه در نگاه این دو اندیشدمند نده اندیشدهورزی

شخصاپ نخواهند و اراده نکنند و سالک راهی نشوند کده

نمری بلکه گونهای از زیسدتن و درواردع درسدتتدرین

فیلسوف نشانشان ییدهدد و تدن بده تغییدر در عدادات

گونۀ زیستن است .با نگاهی بده آثدار ایدن دو فیلسدوف

یرسو خود ندهندد ،نبایدد چشدم بده تغییدر در بیدرون

دریییابیم که برای آنها فلسفه طبابت ذهدن ( medicina

بدوزند .باباافضل فیلسوفان پیشینیان را رونددگان نمدری

 1)mentisاست و فیلسدوف کده خدود را طبیدب ذهدن

ییناید و آنها را سخت به باد انتقاد ییگیدرد و دکدارت

ییداند ،ییکوشد تا با درانداختن طرحی ندو در فلسدفه،

هم از یخاطب ییخواهدد بایدد پابدهپدای او و یشدتارانه

برای بیماری شکاکیت و بیاخالری و رکدود فرهنگدی و

تأیالت شش گانه را تجربه کند .در این وجده ی ابقدت،

حتی گرفتاریهای یربوط بده زنددگی یدادی حداکم بدر

هر دو فیلسدوف بده بخدش انفعداالت در وجدود آدیدی

زیانۀ خدویش چدارهاندیشدی کندد و گریزگداهی را بده

توجه دارند و ییکوشند بهیاری فلسدفه کداری کنندد تدا

یخاطبان خود بنمایاند .ایا دریان بدون شناخت بیمداری

انسانها بتوانند یدیریت انفعاالت خدویش را بدر عهدده

ییسر نیست و بعد از شدناخت بیمداری ،رسدالت پدیش

گیرند و بر خود یسلط شوند که اگر چندین شدود بسدتر

روی فیلسوف این است کده بدیدرندگ بده ریشدهیدابی

برای اخالری جدید و یبتنی بر عقالنیت فلسدفی فدراهم

بیماری همت گمدارد و (بدا اسدتفاده از تعدابیر یعاصدر)

ییآید .هر دو فیلسوف انسان گرفتار شدک و اضد راب

زیستجهان انسانهای همدورۀ خود را بررسدی کندد و

را نمیپسندند و ییکوشند تا بدهیداری فلسدفه ،یقدین را

دریابد چه عوایلی در ایجاد این بیمداری دخیدل بدوده و

برای آدیی به اریغان بیاورند .در هر دو فیلسدوف توجده

هستند .در وهلۀ بعد برای ارائۀ نحوۀ زیست تدازهای بده

به علو برای تحقق غایت اصلی فلسفهورزی کده هماندا

تفکر بپردازد که ایکدان ابدتالی بده ایدن بیمداری در آن

تربیت آدیی است ،بایسته است و نمیتوان بدون توجده

ینتفددی یددا بسددیار کددم باشددد .توجدده بدده علددم طددب و

به تمشدیت ایدور حسدی و زنددگی دنیدوی بده تربیدت

سخنگفتن از آن در کنار فلسدفه و حکمدت در هدر دو

درست دست یافت .و اینها همه رخ نمیدهدد یگدر بدا

اندیشمند یشترک است .تا جدایی کده باباافضدل نیدز در

ع ر توجه از عالم بیدرون بده عدالم درون و شدناخت

رسالۀ ساز و پیرایۀ شاهان پریایه از طب در یراتب اولیده

آدیی و جوهرۀ ذاتی او که همانا عقل و خرد در اوست.
 4-6واپسین نکتهای که ییتوان در اینجا بدان پرداخدت

 .1این تعبیری است که در سدۀ هفده دربارۀ فلسفه و یابعدال بیعه
رای بوده است.

توجه بسیار تأیل برانگیز این دو فیلسوف بزرگ به زبدان
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و رابلیتهای آن در انتقال یعانی فلسفی بده یخاطدب و

اندیشۀ دو فیلسوف چه هدفی را با خود داشته و در پدی

ایجداد تحددول در جایعدده اسدت .در روزگددار دکددارت و

رسیدن به چه ایر تازه و رهیافت جدیددی بدوده اسدت.

باباافضل ،بهترتیب زبان التین و زبان عربدی ،زبدان علدم

شاید تورع بجایی باشد که نیازهای ایدروز بدر فیلسدوفان

بود و کمتر کتابی به زبانهای یحلی و بدویی بده چشدم

یتعدد در تاریخ عرضده شدود و کوشدش شدود پاسدخی

یی خورد .این دو اندیشمند با توجه به یخاطبان عوا که

یناسب برای پرسدشهدای ایروزینمدان از آنهدا دریافدت

زبان علم را نمیدانستند ،در کنار نگارش به زبدان التدین

شود .یکی از کارکردهای اصلی فلسدفۀ ت بیقدی و شداید

و عربی ،به زبان بویی و یلی (فرانسه و فارسی) خویش

علت اصلی پیدایش آن دستکم در جوایعی نمیر ایدران،

نیز دست به رلم بردند و با این کار هم دایرۀ یخاطبان را

بسترسازی برای همین ایر باشدد .بدا ی العدۀ ت بیقدی در

از خواص به همۀ یرد گسترانیدند و هم با بهکدارگیری

اوضداع فکدری و فرهنگدی حداکم بدر زیاندۀ دکددارت و

یهددارتهددای نوشددتاری یتنددوع و گیددرا و اسددتفاده از

باباافضل دیده شد که در هدر دو یدورد ،وضدعیت تفکدر

رالبهای ادبی گوناگون بر تأثیرگذاری آیوزههدای خدود

فلسفی اصیل به یخاطره افتاده بود و گویی فلسدفهورزی

بر همگان و انتشار پیایشان در ییان یرد کوچدهبدازار و

بهسبک یدرسی در غرب سدۀ هفدهم و بهسدبک تفکدر

نهادینهسازی اندیشۀ فلسفی همت گماشتند .توجده آنهدا

یشائی در سدۀ ششم به نوعی بنبست گرفتار آیده بدود.

به زبان یلی خود تا بدان اندازه بود که دکارت به ترجمۀ

ورتددی تفکددر اصددیل فلسددفی در جددایی دچددار درنددگ و

آثار التینی خود به فرانسه توجه خاصی داشت و بر آنهدا

دریاندگی ییشود ،آثار این رکود در فرهندگ عمدویی و

نمارت ییکرد و یقدیه یینگاشت و باباافضل نیدز آثدار

اخال خود را نشان ییدهدد و حتدی زبدان نیدز دچدار

خود را نخست به عربی و آنگاه به فارسی بریدیگرداندد

اختالل ییشود.

و حتی به ترجمۀ آثاری از فیلسوفان یونان به فارسی نیدز

حال ،در روزگاری که به سدر یدیبدریم در وضدعی

همت گماشت .آثار این دو فیلسوف گذشدته از عمدق و

یشابه گرفتار آیدهایم که گویی فلسفهورزی اصدیل ،اگدر

غنددای فلسددفی ،از چنددان جایگدداهی در زبددان فرانسدده و

نگوییم نایمکن ،بسیار کمرنگ شده است .همهجدا و در

فارسی برخوردار اسدت کده در ییدان اهدل ادبیدات هدم

همۀ یحافل دانشگاهی سخن از فلسفه است ایدا از آثدار

بهاندازۀ اهل فلسفه شناختهشده است.

1

آن در زندگی و س ح جایعده و در فرهندگ عمدویی و
حتی در دانشگاهها چندان خبدری نیسدت .فلسدفه از آن

 .7سخن نویسندۀ مقاله

جایعیت خود فروافتاده اسدت و بسدیاری از رلمروهدای

اینک نوبت به آن ییرسد که غایت اصلی از این ت بیدق

آن را علویی یانند روانشناسی ،علدو اجتمداعی ،علدو

بازگو شدود و نشدان داده شدود کده ایدن کندارهمچیندی

سیاسی و حتی علدو دریقده یانندد فیزیدک از آن خدود
ساختهاند بیآنکه به پرسشهدای اصدیل فلسدفی توجده

 .1بحث پیوند ییان نگارش به زبان یلی با بوییسازی اندیشه در ییان
یک رو  ،از دغدغههای نگارندۀ یقاله است که یجال یستقلی

ییطلبد .در همین خصوص ،یقالهای از نگارنده در کتاب سالک
فکرت :ارونایۀ دکتر غالیحسین ابراهیمی دینانی ،توسط یؤسسۀ
پووهشی حکمت و فلسفه در سال 1393ینتشر شده است.

چندانی داشته باشند .اخال و ارزشهای اصیل اخالردی
در س ح عمویی در وضع چندان رضایتبخشی نیسدت
و فرهنگ نیز به کاالیی تجملی تبدیل شدده کده جدز در
جاهایی خاص و برای اهددافی خداص خریددار نددارد.
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زبان فارسی در وضع ،اگر نگوییم اسربار ،ناخوشایندی

یؤلفههای دخیل در شکلگیری انسان یعاصدر ،یدا را بده

به سر ییبرد و از فرهنگستان زبدان و ادب فارسدی نیدز

درانداختن طرح فلسدفی تدازهای رهنمدون سدازد .آن ده

جز وضع گاهوبیگاه چند یعدادل ندهچنددان دلچسدب

آورده شد جز در یقا طرح یسهله از زاویۀ دید نویسدندۀ

کاری برای اصالح وضع زبان برنمیآیدد تدا حددی کده

یقاله نبود وگرنه نگارنده هنوز در این باره که چه راهدی

حتددی در یحافددل دانشددگاهی هددم دسددتورالعملهددای

باید در پیش گرفت ،سخت اندیشدناک اسدت .درواردع،

فرهنگستان دربارۀ زبان فارسی درنمیگیدرد .گداه نحدوۀ

آن ه در این یقاله آید ،از باب همسخنی با خواننده بدود

سددخنگفددتن دانشددجویان و ناددر چندددی از همکدداران

که دغدغهها بدا او در ییدان گذاشدته شدود و او نیدز بده

دانشگاهی آدیی را به اندیشه وایدیدارد کده چده اتفداری

همراهی و همداستانی فراخوانده شود.

افتاده است که یا به چنین آشدفتگیهدای زبدانی گرفتدار
آیدهایم .اینها همه از آن روست که ورتی تفکر اصدیل در
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