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* شخصی که الف فلسفه میزند.
* بعد از ظهر منطقی منطقی!



اگر وجود خدا را بپذیریم ...

روایــت حضــور یــک متفکــر در دانشــگاه 

ــه دعــوت تشــکلی کــه در مقــام عمــل  ب

ــود  ــامی خ ــوان اس ــم و عن ــه اس ــی ب حت

نیــز وفــادار منانــد و بــا کــامل تأســف 

بــرای احیــای گفتــامن اندیشــه ای خــود در 

ــه دعــوت از  ــم ب ــن دانشــجویان تصمی بی

شــخصیتی گرفــت کــه نظرات شــاذ وی در 

ــان و  ــد عی ــژه توحی ــف به وی ــور مختل ام

واضــح بــود. قطعــاً حضــور اندیشــمندان 

ــبب  ــگاه س ــف در دانش ــای مختل حوزه ه

در  گفتامنــی  نشــاط  و  فکــری  پویــای 

دانشــگاه خواهــد شــد امــا آن چیــزی کــه 

ــت  ــانیت و رعای ــظ ش ــت دارد حف اهمی

فضــای بحــث و موضــوع گفت وگــو و 

اســتفاده از اســتدالالت عقانــی در طــرح 

ــد ادعــا  ــان چن ــه رصف بی بحــث اســت ن

و دل خــوش بــودن بــه کــف و ســوت 

حضــار! ایــن در حالــی اســت کــه صحبــت 

از اندیشــه های مــروک عرفــان مآبانــه 

در فضــای دانشــجویی فنــی مهندســی 

تبییــن جایــگاه آن در نظــام فکــری  و 

اعتقــادی، خــود جــای تأمــل و پرســش 

دارد کــه اوالً چــه کســی شــانیت صحبــت 

چــه جنــس  ثانیــاً  و  دارد  را  از عرفــان 

ــت. ــر اس ــوب و مدنظ ــی مطل عرفان

آن چیــزی کــه چندیــن بــار طــی ســخرنانی 

باکــامل  امــا  تکــرار  )ملکیــان(  ایشــان 

تأســف در پایــان بحــث خویــش در بــاب 

نشــد  عمــل  بــدان  توحیــد رسســوزنی 

اخاقــی  وجــدان  و  عقانیــت  مســئله 

ــت زدن و  ــاً دم از عقانی ــا دامئ ــود. گوی ب

ارجــاع مســائل بــه عقــل توســط گوینــده، 

ســخنان وی را عقانــی می کنــد!

ــان  ــودن عرف ــت از پارادوکســیکال ب صحب

فلســفی وعــدم جمع پذیــری ســه روش 

زندگــی: اصالــت عقــل، اصالــت کشــف و 

اصالــت وحــی در جلســه ای تحــت عنــوان 

ــا خــود واضــح البطــان اســت چــرا  موالن

کــه اگــر بخواهیــم از مجــرا و کانــال موالنا 

طــرح بحــث کنیــم و درعین حــال معتقــد 

ــود  ــن خ ــیم ای ــوق باش ــای ف ــه گزاره ه ب

ــک  ــه ی ــا ب ــت. موالن ــکار اس تناقضــی آش

ــه  ــت ک ــامی اس ــان اس ــی عرف ــا تجل معن

ــا  ــه وحــی نه تنه ــد و رجــوع ب ــاً تعب اتفاق

امــری جــدا و متبایــن از کشــف و شــهود 

در عرفــان وی نیســت بلکــه عبودیــت 

ــامل  ــق ع ــا راه و مجــای کشــف حقای تنه

اســت.

نکتــه بعــدی راجــع بــه عــدم جمع پذیــری 

عرفــان و فلســفه اســت که جنــاب ملکیان 

روی آن تاکیــد داشــتند و از همین جاســت 

فلســفه  اینکــه  علی رغــم  ایشــان  کــه 

قبــول  تفلســف  به عنــوان  را  اســامی 

ــر! در  ــال صاحب نظ ــا درعین ح ــدارد ام ن

ــام  ــه در مق ــت چراک ــامی اس ــان اس عرف

فهــم عرفــان اســامی خــود را مســتغنی از 

فلســفه اســامی می دانــد. امــا بــا اندکــی 

تأمــل و توجــه بــه ایــن نکتــه که عــود هر 

علمــی بــه ســه مقولــه موضــوع، مســائل 

ــن  ــوان ای ــت، می ت ــم اس ــادی آن عل و مب

ادعــا را کــرد کــه موضــوع و مســائل ایــن 

دو علــم - فلســفه و عرفــان اســامی - 

یکســان اســت امــا محــل رجــوع متفــاوت 

اســت. در فلســفه محــل رجــوع بــه عقــل 

اســت و در عرفــان محــل رجــوع بــه 

کشــف امــا بااین حــال موضــوع ـ موجــود 

مباهــو موجــودـ اســت.

حــال کــه مشــخص شــد فلســفه و عرفــان 

اســامی دو امــر متبایــن و جــدای ازهــم 

نیســتند ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه 

چطــور می تــوان تبییــن درســتی از عرفــان 

ــه داد درحالی کــه هیچ وجهــی  ــا ارائ موالن

ــت؟  ــر نداش ــامی را مدنظ ــفه اس از فلس

ــامل،  ــه ع ــا ب ــگاه موالن ــوان ن ــور می ت چط

کــه هــامن حضور هســت مطلــق در همه 

شــئونات اســت، را بــدون پذیــرش مســائل 

فلســفه اســامی ترســیم و تبییــن عقانــی 

کــرد؟ چراکــه یکــی از امتیــازات حکمــت 

صدرایــی برهانیــزه کــردن مســائل عرفانی 

ــگاه اندیشــه ای و  ــود. بدیــن ترتیــب پای ب

ــا در فلســفه  ــان موالن ــی عرف وجــه عقان

ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــامی اس اس

ــا  ــت را تنه ــان( عقانی ــان )ملکی ــه ایش ک

ــگاه  ــا در ن ــد ام ــان می دانن ــه انس رسمای

ــده  ــه را نادی ــن وج ــا ای ــان موالن ــه عرف ب

فهــم  بــرای  ناچــارا  پــس  می گیرنــد. 

ــزد عقــل،  ــان ن ــا در عرف آموزه هــای موالن

ــه فلســفه اســامی رجــوع  ــد ب ناچــارا بای

ــان  ــای ملکی ــاف مبن ــن برخ ــه ای ــرد ک ک

از  بحــث  این کــه  نتیجــه  پــس  اســت. 

عرفــان موالنــا بــا توجــه بــه مبانــی فکــری 

ــن  ــان منتفــی اســت و ایشــان در ای ملکی

حــوزه صاحیــت الزم را بــرای طــرح بحث 

ــد. ندارن

امــا مســئله بســیار حائــز اهمیــت کــه جــا 

دارد جلســات متعــدد حــول آن بحــث 

شــود، نــوع نــگاه ایشــان بــه مقولــه 

ایــن نــگاه شــاید  توحیــد اســت. کــه 

علی رغــم  باشــد.  ایشــان  بــه  منحــر 

برهان هــای متعــدد فلســفی در بحــث 

اثبــات واجب الوجــود در منابــع معرفتــی، 

صحبــت از علــی الســویه بــودن وجــود و 

ــل رصف،  ــزد عق ــذات ن ــب بال ــدِم واج ع

بــدون حتــی ذره ای بحــث عقانــی، جــای 

ــف دارد. ــی تأس بس

ــی اســت  ــه نظــرات در حال ــه این گون ارائ

اثبــات  از براهیــن  کــه تنهــا در یکــی 

واجب الوجــود کــه به عنــوان کلــی برهــان 

ــخصی که  ش
الف فلســفه 

ــد. میزن
الف.نون

1



صدیقیــن متصــف اســت بیــش ۱۹ تقریــر 

فلســفی وجــود دارد کــه هرکــدام از آن ها 

ــت را  ــی از معرف ــی باب ــد به تنهای می توان

بــرای انســان بگشــاید. بااین حــال براهیــن 

متعــدد دیگــری ماننــد برهــان وجــوب و 

ــه  ــرات منحــر ب ــز خــود تقری امــکان نی

خــود را دارد هرکــدام باعــث افــق گشــایی 

ــود. ــه می ش اندیش

اثبــات  هــدف  مقالــه  ایــن  در  امــا 

واجب الوجــود نیســت بلکــه آن وجــه 

می کنــد  اثبــات  کــه  اســت  اشــکالی 

جنــاب ملکیــان نه تنهــا فلســفیدن را یــاد 

نگرفته انــد بلکــه در تقریــر اصــول آن نیــز 

ــان  ــز بی ــت ج ــزی نیس ــد و آن چی عاجزن

ــل فلســفه اســامی  یکــی از مســائل اصی

ــان  ــان بابی ــود. ایش ــدت وج ــام وح ــه ن ب

اینکــه اگــر وجــود خــدا را بپذیریــم، قطعاً 

وجــودی غیــر متشــخص اســت... درواقــع 

ــه  ــد! ب ــری کردن ــاق فک ــود را وارد بات خ

ــاب  ــزاره جن ــن گ ــر ای ــه اگ ــا ک ــن معن ای

ــتلزم  ــود مس ــم ش ــتی فه ــان به درس ملکی

اجتــامع نقیضیــن و یــا انــکار عــامل خــارج 

و سفســطه محــض اســت و رِس ایــن نتایج 

درگــرو فهــم عبــارت ـ غیــر متشــخص ـ و 

حمــل آن بــر وجود اســت. ـ تشــخص ـ در 

ادبیــات فلســفی بــه معنــای تعیــن اســت 

یعنــی اینکــه متــام ماهیاتــی کــه بــه اعتبار 

در عــامل خــارج هســتند مفهومــی متعیــن 

و خــاص هســتند و قابــل صــدق بــر اشــیا 

دیگــر نیســتند مثــاً موبایــل مــن، موبایــل 

ــه  ــال ک ــه درعین ح ــه اینک ــت! ن ــن اس م

موبایــل مــن اســت موبایــل دوســتم هــم 

باشــد! موبایــل مــن، مصــداق مفهــوم 

ــل، در  ــی موبای خــارج ذهن عــامل 

مفهومــی  کــه بــه اســت. 

ــود.  ــل ش ــد حم ــا می توان ــه موبایل ه هم

مفهــوم امــری کلــی )غیــر متشــخص( 

اســت کــه قابــل صــدق بــر اشــیا متعــدد 

اســت و جایــگاه آن در ذهــن اســت و 

در عــامل خــارج فقــط امــر متشــخص 

ــه  ــا ک ــن معن ــم بدی ــن داری و متعی

ــوم  ــن، مفه ــارج ذه ــامل خ ــا در ع م

موبایــل را منیابیــم بلکــه فقــط و 

فقــط مصادیــق موبایــل را درمیابیــم 

و  چیســتی  و  موبایــل  مفهــوم  و 

ماهیــت آن در ذهــن اســت کــه 

بــر  می تــوان آن مفهــوم کلــی را 

ــق خارجــی اش )همــه  همــه مصادی

داد. نســبت  موبایل هــا( 

بــا ایــن توضیــح بــه رساغ گــزاره 

جنــاب ملکیــان می رویــم: وجــود 

پذیــرش(  صــورت  )در  خداونــد 

اســت. متشــخص  غیــر  وجــودی 

 خــب وجــود غیــر متشــخص یعنــی 

هــامن مفهــوم کلــی ذهنــی کــه 

ــن  ــا در ذه ــا و تنه ــش تنه جایگاه

اســت. حــال اگــر وجــود مطلــق 

ــم و  ــر متشــخص بدانی را وجــود غی

ــم  درعین حــال بخواهی

بن بســت  از 

سفسطه 

و انــکار 

عامل 

مســتلزم  شــویم  رهانیــده  خــارج 

ــی  ــم خارج ــه مفاهی ــت ک ــن اس ای

ــند،  ــان باش ــه خودش ــال ک درعین ح

دیگــری هــم باشــند کــه ایــن هــامن 

اجتــامع نقیضیــن اســت. مثــاً در 

ــود  ــر وج ــل اگ ــال موبای ــامن مث ه

موبایــل را غیــر متشــخص فــرض 

کنیــم بــه ایــن معناســت کــه آن 

وجــودی کــه در عــامل خــارج اســت 

ــر  ــادق ب ــل دارد ص ــوان موبای و عن

ــر خــود باشــد  ــق دیگ همــه مصادی

یعنــی موبایــل مــن درعین حــال کــه 

موبایــل مــن باشــد موبایــل دوســتم 

ــد! ــم باش ه

ــا  ــان ب ــاب ملکی ــب جن ــن ترتی بدی

گــزاره فقــط ایــن مطلــب بــه اثبــات 

رســاندند کــه نــه مفهــوم وجــود بــرای 
ــه  ــت و ن ــده اس ــم ش ــح فه ــان صحی ایش

ــخصیه  ــدت ش ــوم وح ــی مفه به طریق اول

ــر ســاده  ــه در تقری وجــود. و شــخصی ک

مســائل  بنیادین تریــن  از  یکــی  از 

وجــودی دچــار اشــتباهات این چنینــی 

انتظــار مــی رود کــه  می شــود چطــور 

اثبــات واجب الوجــود در حیطــه اندیشــه 

محــدود وی راه یابــد
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ویژه نامه

نرشیه دانشجویی صبح دانشگاه
صاحب امتیاز:

جامعه اسالمی دانشجویان 

دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیرمسئول و رسدبیر:

امیرحسن نواب اصفهانی

شامرگان: 700 پگاه

یــک  کنشــی  هــر 

جنــس  دارد،  واکنشــی 

واکنش هــا  و  کنــش 

همیشــه از نیــرو نیســت، 

البتــه بــروز واکنش هــا بــه نیــرو نیــاز 

ــش  ــه آن کن ــه ب ــش در آنچ ــن کن دارد. ای

ــه فراخــور آن  ــذارد و ب ــر می گ شــده تأثی

ــی از  ــد. یک ــد می آی ــش پدی ــش، واکن کن

ایــن واکنش هــا، واکنــش مــا در برابــر 

ســخن و رفتــار دیگــران اســت. می توانــد 

گفتــاری، نوشــتاری یــا از جنســی متفــاوت 

از ایــن دو باشــد )ظرفــی متفــاوت از 

گفتارهــای رایــج( مثــاً مرســوم شــده 

مــا  میگوینــد  فوتبالیســت ها  کــه 

می زنیــم  زمیــن  تــوی  را  حرف هایــامن 

البتــه نوعــی گریــز از پاســخ گویی نیــز در 

آن مشــهود اســت. روزی بــا نانوایی رشوع 

بــه گفت وگــو کردیــم نانــوا کــه از بحــث 

خســته شــده بــود گفــت مــن حرف هایــم 

را در نانــم می زنــم. خاصــه یــک نوازنــده 

ســازش  نغمه هــای  در  را  حرف هایــش 

می زنــد. یــا حتــی یک گــرگ حرفــش را در 

زوزه کشــیدنش میزنــد. اآلن هــم باوجــود 

فضــای مجــازی ملــت حرف هایشــان را 

می زننــد! پروفایلشــان  عکــس  در 

مــا  عکس العمــل  ســؤال،  یــک  حــال 

ــه  ــزی ک ــنویم، چی ــه می ش ــزی ک ــه چی ب

می خوانیــم و یــا چیــزی کــه می بینیــم 

چگونــه اســت؟ و یــا چگونــه بایــد باشــد.

ــات  ــر در جم ــث را بیش ــن بح ــه ای البت

گفتــاری و نوشــتاری خاصــه می کنــم. 

یکــی از اصطاحاتــی کــه در ایران مرســوم 

شــده اســت کلمــه منطقــی بــودن اســت. 

ملکیــان  آقــای  ســخنان  مثــال  بــرای 

بــود!!  منطقــی  صنعتــی  دانشــگاه  در 

می پرســید کــدام ســخن آقــای ملکیــان 

ــالیان دراز  ــد س ــاال بای ــود؟ ح ــی ب منطق

بنشــینیم و تحقیــق کنیــم تــا یــک جملــه 

ــم. ــدا کنی ــان پی ــای ملکی ــی از آق منطق

گاهــی از منطقــی بــودن بــه شــوخی 

خیلــی  یک چیــز  می کنیــم.  اســتفاده 

غیرمنطقــی می گوییــم و طــرف مقابــل 

هــم می گویــد حرفــت منطقــی بــود و 

هــر دو می خندنــد. دوســتی داشــتیم کــه 

زیــاد از ایــن کلمــه اســتفاده می کــرد. 

ــای  ــه آق ــه در جلس ــد ک ــوب ش ــه خ البت

ملکیــان حضــور نداشــت چــون آنقــدر 

ــه  ــود، ک ــی ب ــم منطق ــن ه ــت ای می گف

بــا حضــار همراهــی  فرصــت منی شــد 

البتــه  کــرد و بــرای ایشــان دســت زد 

ایــن هــرن دانشــجویان صنعتــی اســت 

ــن نشــاط  ــا ای ــا فلســفی را ب ــه بحث ه ک

ــان  ــن در آن می ــه م ــد. البت ــوش می کنن گ

ــی  ــه کس ــرای اینک ــدم، ب ــاتیدی را دی اس

نفهمیــده  را  بحث هــا  آن هــا  نگویــد 

انــد همــراه جمعیــت دســت می زدنــد 

حکایــت لبــاس پادشــاه اســت دیگــر. 

از بحــث جــدا نشــویم، گاهــی اوقــات 

ــت  ــت دل ماس ــون خواس ــی چ ــک حرف ی

برخی هــا  اســت.  منطقــی  می گوییــم 

گــامن  هســتند  پنــدار  منطقــی  خــود 

منطقــی  می گوینــد  هرچــه  می برنــد 

اســت. همچــون آن پیــری محاســن ســفید 

کــه مریــدان کــم داشــت و در بحث هــای 

فلســفی هــم یــدی کوتــاه داشــت، بــا 

موضــوع خــواص گابــی رشوع می کــرد و 

در اواخــر درس بــه اگــزوز موتورســیکلت 

می رســید. البتــه آن هــم منطقــی بــود 

ــود.  ــق ب ــتاد منط ــیخ اس ــون ش چ

ــم  ــراف می گیری ــردم اع برخــی هــم از م

بــود.  منطقــی  مــن  صحبت هــای  کــه 

مــردم بیچــاره هــم مجبــور می شــوند کــه 

بگویــد بلــه منطقــی بــود. )وگرنــه کلــت 

را می گــذارد روی پیشــانی ات و ...( 

آخریــن دوســت منطقــی کــه داشــتم 

در راهنامیــی بــود. متــام بچه هایــی را 

کــه گــردن درازی داشــتند را پس گردنــی 

وقــت  هــر  مــی زد. 

چــرا  کــه  می پرســیدی 

ــی می گفــت خــب  می زن

دیگــر!  دراز  گردنــش 

داشــت.  منطقــی ای  شــخصیت  خیلــی 

روزی کــه از او پرســیدم ایــن پیــش بــه آن 

پــس منی خــورد بازهــم پس گردنــی زد.

هــم  انســان  اعــامل  از  بعضــی  امــا 

منطقی انــد. فرضــاً شــام بخواهیــد قطعــه 

کامپیوتــری بخواهیــد می رویــد مغــازٔه 

کامپیوتــری یــا میــوه بخواهیــد می رویــد 

میوه فروشــی. البتــه ســوپری هایی هــم 

داریــم کــه بقــال، چقــال، رزاز، خــراز 

ــا جــون  ــد. از شــیر مــرغ ت ــزاز و... ان و ب

آدمــی زاد دارنــد. خیلی هــا در علــوم 

کرده انــد.  بــاز  ســوپری  هــم  فلســفی 

ــه را  ــن گای ــود روزی ای ــا خ ــه آن ه البت

بــه بــزرگان خــود داشــتند. آقــای ملکیــان 

هــم قــرار بــود مغــازٔه فلســفی کوچکــی 

ــه  ــی چ ــد ول ــته باش ــه داش ــار بقی در کن

کنیــم کــه فروشــگاه های زنجیــره ای اش 

می کنــد.  رقابــت  دارد  مک دونالــد  بــا 

بعد از ظهر منطقِی منطقی!

میم.الف.ب

:)@jadiut( کانال تلگرام
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