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   .باشدیاد شده در ضمان و استحکام آن مفاهیم هم قابل هضم و هم  تا است عباراتی آورده

ها  آنایجاد تمام و  پیدایش ، بلکهاالت نیستؤساین ي  مهر و موم شده جواب ،گوید این تحقیق به ما می آن چه       

 جواب است؛ پس یک عقل و یک اراده و یک زیبایی دانسته به سوي جوهري انسان براي حرکت و موجبی اي را داعیه

  .یاري از آن خداوند استو  ،خواهد بود در پیوستن به او واحد  خود نزد نیز ها آن حقیقی

  

  نااساسی، بشر، سؤاالت، کانت، موال: هاهواژ کلید



 
 

أ

  

 فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  کلیات : فصل اول

   2 ............................................................................................................................................................................. مقدمه - 1- 1

  5 ........................................................................................................... ایمانوئل کـــانت و شخصیت فلسفی او يدرباره - 2- 1

   12 ........................................................................................................................................................ چیست؟روشنگري  - 3- 1

  19 ......................................................................................................... الدین و شخصیت عرفانی او ي موالنا جاللدرباره - 4- 1

  28 .................................................................................................................................... در آن است آن چه در آن است - 5- 1

  

  ژوهشمبانی نظري پ: فصل دوم

  32 ..................................................................................................................................................... آفرینش به طور کلی - 1- 2

  36 ........................................................................................ )اقوال بزرگان در مورد شناخت ( معرفت به جهان هستی  - 2- 2

  41 ......................................................................................................................................... چیزي به جز خواست ندارم - 3- 2

  

  بررسی بحث و: فصل سوم

  در عقل محض :نخست

  52 ...................................... شود و تمام ماهیات نمود یک بود هستندیک هستی بیشتر ادراك نمی: در بیان این که - 1- 3

  55 ............................................................................................................. واجب تعالی، فاعل اول و فاعل بالعشق است - 2- 3

  62 .............................................................................................................................. در ماهیت جهان و جزء الیتجزّي - 3- 3

  65 ................................................................................................................................................ در حدوث و قدم عالم - 4- 3

  69 ............................................................................................................................................. کانت و مفاهیم ازپیشی - 5- 3

  74 .............................................................................................................................................. توانم بدانم؟من چه می - 6- 3

  

  



 
 

ب

  در عقل عملی :دوم

  77 ........................................................................................................................... ر در نظر کانت و موالنااراده و اختیا - 7- 3

  83 ............................................................................................... من چه بایستی انجام دهم؟: ي ما در این عالموظیفه - 8- 3

  90 ..................................................................................................................................................... ي خیر و شر درباره - 9- 3

  95 .............................................................................. ) ها انسان ما ي عملی رنامهب در مورد ( جوهر دین عشق است - 10- 3

  102 ................................................................................................................................................... مبحثی در شادي - 11- 3

  غایت و زیباشناختیدر  :سوم

  108 ........................................................................................................................  مراتب وجودي و حرکت جوهري - 12- 3

  115 ................................................................................................................................... زیبایی، هنر، غایت شناسی - 13- 3

  122 .......................................................................................................................... توان امیدوار بود؟به چه چیز می - 14- 3

  125 .................................................................................................................................................................. قیامت - 15- 3

  

  نتیجه گیري : فصل چهارم

  128 ....................................................................................................................................... مفاهیم ي خالصهدرباره - 1- 4

  132 .................................................................................................................................................................: منابع و مآخذ     

  

  

  

   



 

  

 

  :فصل اول

  کلیات 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

128

  

  

  

  مقدمه - 1- 1

جهان هستی باز است،  ي ورود و خروجکه دو دروازه آن هنگامو تا  ورزي کردهاز آن زمان که آدمی آغاز به اندیشه

چه  جادر این و  ؟چیست ه کجا خواهم رفت؟ ماهیت این جهانتم؟ از کجا آمده و بمن که هس: که سؤاالتی از قبیل این

 خوشا به سعادت آن :است که در احادیث آمده .خواهد بود همانسان مطرح بوده و خود  ؟ براياستي من اي بر عهده وظیفه

علی بن ( .»علم من اَین و فی اینَ و الی این  منرحم اهللا امراً «  :به کجا آمده و به کجا خواهد رفت که بداند از کجا آمده و

  .از زبان خود ایشان پاسخ دهیم مطرح کرده و نیزچون موالنا و کانت ت را از زبان بزرگانی االاین سؤ تابر آنیم  1)طالب ابی

 اصلی افادتلکه و حتّی افزایش دانایی هم نیست، ب آرامش خاطراالت نه به صرف تفنّن و یا رسیدن به پرداختن به این سؤ

ه چه کار آن ب ،اي بر اندام ما نیفکنده استسخن و فهم سخن تا لرزه .است که قرار به نماندن استحرکت  آن در ایجاد شوق و

سخن را فایده آن است که تو را در طلب آرد و تهیج کند، ال کرد که پس عبارت و الفاظ را فایده چیست؟ فرمود که سؤ« آید؟ 

دوي تا او را بینی، جنبیده در پی آن میچنان است که از دور چیزي می خن همس .به سخن حاصل شودکه مطلوب  نه آن

اگر خدا . گویمآید میچه می در دوستی است و نه گفتن، آننه آمدن من به ق «: یز فرمودو ن) 194 :1385 ،مولوي( .»ببینی 

هاي عظیم کند و اگر نخواهد صد هزار ي شما قایم دارد و نفعهخواهد این اندك سخن را نافع گرداند و آن را در اندرون سین

ي سوخته افتاد، اگر ي آتش بر جامهکه استاره نچنا و فراموش شود، هم سخن گفته گیر هیچ در دل قرار نگیرد، هم بگذرد

چ اثر نکند و للّه جنود نماند و هی ،صد ستاره بدان سوخته رسد ،حق خواهد همان یک ستاره بگیرد و بزرگ شود و اگر نخواهد

ها ها و روپوشبینند، بدانند که آن همه نقابها بگذرند و آن شاه را بی این نقاب چون از این عالم «و  )55 :همان( .»ماوات الس

ها که در دل داشتند جواب شکالها و اها حل شود و همه سؤالحقیقت آن یک چیز بود، همه مشکل شان دربود، مطلوب

گفتن، به یک جواب همه و جواب حق چنان نباشد که هر مشکلی را علی االنفراد جدا جواب باید . ند و همه عیان گرددبشنو

  )35 :همان( .»معلوم شود 

  )97: ، ب1دف(قال   ال        مشکل از تو حل شود بی قیل ور ســـؤـاي لقــاي تو جواب ه                        

 ال اصلی بنا نهادهسه سؤ ياجتهاد و همت فلسفی خود را بر پایه -شناس آلمانی شناخت و حکیمِفیلسوف  - مانوئل کانتیا

گاه  عالم چیست؟ و آني من در این توانم بدانم؟ و سپس وظیفهه میـمن چ ستـنخ: است یاد شده که تقریباً همان سه مورد

 این سه قوه. وجود دارد بشر وعـي معرفتی در نوهـسه ق ،انتوان گفت که به نظر ایشمی 2توانم امیدوار باشم؟به چه چیز می

شامل  که ي عملیقوه -2 دهد ي اندیشه رخ می درستی و نادرستی یک امر در حوضه که بر مبناي ي نظريقوه -1: عبارتند از

   .نشیند می تمییز در نوعییا به  و قضاوتبه ها  که در زیبایی و زشتی پدیده غایتي قوه -3 ي استي رفتاردهاباید و شای

                                                             
  355: 8انتشارات الحیدریه، چاپ اول، ج :تهران ،1379 مالصدرا، اسفار اربعه،  -1

2- www.iep.utm.edu/kantview/    
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جوي وجستگذار خواهیم پرداخت و چه در وادي فلسفه و چه در جهان ادبیات به و ا در این سه قلمرو پهناور به گشتم

سه  از این نیز ي احمدو دایرهبه احد  عشقِ طوراین  هم .برتر و یک شادي برتر خواهیم بود خواستیک شناخت برتر و یک 

 قول هر سه را بنا بر این. است شوق به زیبایی سومو  اراده به نیکی دیگري و میل به دانستن د که یکیخواهد بوبیرون ن خط

ازلی را به  وش پري آنت اند تا پیوسته حکایدانستیم که بر روي زمین آمده دانایی و نیکوییزیبایی و ، همان سه پري بزرگان

  :بخوانندفرا گوش ما آدمیان 

  ريـی پـ ـــ آیـد یک داد درـامـ ــر روز بــه

  ابی ماننــد مــن بتــیــــاشقی نیــــر عـگــ

  روف جــان مــنمـقت معـــور عــارفی حقیــ

  یـالمـــشت عـایی گــر پـ ـمحتـاج روي مـ  

  

  
  کشد مرا که ز من جان کجا بري یرونب

مشتري ور تاجري کجاست چو من گرم  

  ياهلی چنان شوي از من که برپرـور ک

  وريــح انـبـر صــی گـابـتـاج آفـمحت

  

  

  

  )2977: 83النا، مو( 

) کبري (  .هر ب، ج است-2) صغري (  .الف، ب است-1 :موجود استی سه قضیه ـر قیاسـهدر  هـاز آن جهت کنیز و        

نقد ( -1 :اند ازکه به ترتیب عبارت ودـسه اثر کانت خواهد بکلّی ادآور محتواي ـه همین اعتبار یـب ،)حکم (  .الف، ج است-3

دهد، این کلیات معموالً با حرکت ورز در اختیار ما قرار میدمه، کلّیاتی را در ساحت عقل نظرند کبري مقکه مان) عقل محض 

ا کشتی اندیشه ر توانه این اصول است که میبا دست یابی ب. به سمت خرد ناب امکان پذیر است از جزییات یا محسوسات

نقد عقل ( -2. نام داردي آن اصول که اصل همه ال به چیزي رسیدباق ي بخت وگاه در سایه و آن بیش از پیش به حرکت آورد

ت اخذ محسوسا یادهد، این احکام از ساحت تجربه ي قاطعانه در پیش روي ما قرار میکه مانند حکم قضیه، دستور) عملی 

که مانند صغري ) ري د عقل داونق( - 3 .رانندفرمان میبر ما  میدان آزمایشکه در  اند درونی قائم به اصلی ، بلکه خودشوند نمی

با این تمییز است  .دهدمی ما قرار در اختیارداریم  الم لذّت وزیبایی و زشتی با ادراکی که از از ما را  مقدمه، قضاوت و تشخیص

  .آمدحرکت به  پایانو به سمت سرور و بهجت بی وا کرداز هم س شادي و اندوه راغایت  توانکه می

زیرا . دادیمشناختی را مورد ارزیابی قرار می بحث زیبام نخست ه، بایستی کرسدمینیز ه به نظر ک چنان بنا به قاعده

 اتکادرابعد از  ورزي را بهبود که نظر بهترشاید پس . شوندل مینای تابه درك واحدي از لذّ و ترمفهوم ملموساین همگان با 

به این  کانت به هر حال خود ي تفکّر است؟ن چیست که داعیهبه عبارت دیگر آ کردیم؛آالم موکول می آالء و محسوس از

ي قبلی را بتواند اصول دو ایدهتا  ،بوده دیگر یجوي اصلوبه جست نقد عقل عملی کرده است که در ضمن نوشتنِاشاره موضوع 

  .غایت را در اواخر فصول آوردیم و آثار را آشفته نکردیم و مبحث زیباشناختی و هنراین ترتیب زمانی  نیز ما و با آن پیوند بزند

که  ر نیست مگرو این میس خویش باشیم عالیدر جهت ت همواره ،بایستیست که ما آدمیان ا جا ضرورت تحقیق از آن

که  است از آندریغ . شویم ترنزدیک ،ستا کردار الهیگفتار و  که همان پندار واخالق  هنر وبیش از پیش به جوهر علم و 

ام و اصل من چه بوده شود که آخر من از کجا آمدهن این سؤال براي او مطرحکند و براي یک بار هم که شده  تمام عمر سپري

ه دانند کمی که گوییکنند و با شتاب کار می اند چنان در گردش به دنبال آن بود؟ ست که بایستیو این جا چه چیزي ا است؟

 خودکار کنند که  هماناند و انند براي کدام کار آمدهکنند تا بد اینصرف ر ارزد ولو تمام عممی. بایستی انجام دهند چه کار

  . کاري شگرف خواهد بود
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و  گفتمانو آن  1اندداده ها پاسخ به راي صائبهم  اي این سه سؤال را مطرح کرده واي در طی جلسهحکیم الهی قمشه

ي سه عالم انهخ قدسی است، و هم اوست که کلید گنجعنی و ذکر برکات این م ﴾اهللا بسم  ﴿ایشان که شرح  گفتارهم تمام 

چه  لیک هر آن ي آثار کانت حاصل شود،براي مطالعهنگارنده زیبایی و نیکویی و دانایی است، موجب شد تا اشتیاقی در دل 

  .و نه غیر نی کنداآن مع در اوفهم داللت به قصور  ،باشد آمدهخطایی  و اگر بودهاز زبان این بزرگان  ،گفت اهدخو

آفرینش و علّت آفرینش و  ئلی چون فهممسا اجمال در جستجوي ایم، بهکه از کجا آمدهاین در پاسخ بهروش این تحقیق 

من چه که  اینبه  پاسخ و در .کنیم آراي عارفان و بزرگان حکمت رجوعو در این باره به  بود آن خواهد به بوطمر مباحث

سخن  يرفته و رشته) نقد عقل محض (  :، به سراغ کتاب اول کانتستن وجود داردبراي دان چیزيچه  یا اصالً توانم بدانم، می

من  يو یا چه کاري بر عهده ستا جا کجاکه این  سؤال دومدر پاسخ به  .را از مفاهیم اولیه تا سرمنزل الیق آن دنبال کنیم

رفته و در مورد خواست و اراده  ) نقد عقل عملی(  :کانتم سراغ کتاب دو بهو سپس  رجوع کرده فتواي موالنابه نخست است، 

: به مسائلی از قبیل توانم امیدوار باشم، یا به کجا خواهیم رفت،چیز میبه چه ال که من و در پاسخ به آخرین سؤ. بیاوریم

  . پردازیمب، اي دارد جایگاه ویژه) ي حاکمیه نقد قوه: ( که در کتاب سوم کانت زیبایی شناسی و غایت شناسی

 پیش فرض طوربه جا آورده و هم  موالنا را به صورت یک همال اساسی کانت و از سه سؤ دور نماییحال اگر بخواهیم 

  :د بودنبراي آن ذکر کنیم، چنین خواه هایی پاسخ

  ) موالنا ( ام؟  از کجا آمده) کانت ( توانم بدانم؟  من چه می -1

   .باشم دور افتاده اواز  یا  آمده از همان و شاید کهتوانم بدانم  یگانه را می من

  )موالنا ( آمدنم بهر چه بود؟ ) کانت ( ي من در این عالم چیست؟  وظیفه -2

  .واو عشق ورزیدن به  جستنخوبی را  ، و همین طوري من خوب بودن است وظیفه

  )موالنا ( آخر؟  بري به کجا می) کانت ( توانم امیدوار باشم؟  من به چیز می -3

  .به همان سو خواهد بود نیز بازگشت مادیدار او نیست و  و لطفجز به  امید من

 هر بحثي نتیجهکرده و  رجوعهاي هر سه کتاب موالنا به گفته نامه پایاناو در جاي جاي این شود که مینگارنده متذکّر 

و هدف . آمدمزّه از آب در می بیاثر و  کم که کارا فلسفه جدا نکرده را از منظر عرفان ی آورده است و آن را در بخش مربوط

هاي طوالنی و  ده است و نه بحثدا اش قرارو ایجاد شوق و رغبت در شنونده ال اساسی یاد شدهاصلی را پاسخ به سه سؤ

ان گوید و چون عرفان راه عشق است و فالن است و بهمگوید و آن را نمیآورند که فلسفه این را میکه گاه می سرانجامی بی

هاي مورد بحث چنان است که هم در چهار چوب مبناي کار در انتخاب سر فصل و. ستنی پس چنین است و چنان ،نیست

که ما را غرض چیز دیگري  پیوستگی منطقی مباحث ایجاد نگردد،مباحث کانت و هم در راستاي افادت باشد و گسستی در 

      . و هو المطلوب. است

  

  

                                                             
 .ها به عنوان چهار سؤال طالیی قابل دسترسی است رانی در سایتاین سخن  -1
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 شخصیت فلسفی او و  انتک امانوئلي  درباره - 2- 1

رگ آلمان که جایی در پروس در گوتیزبِ .م1724او در سال . شناسندي جدید میترین فرد در فلسفهامانوئل کانت را بزرگ

توان  و دیوید هیوم را میجان الك، بارکلی . ي تجربیان انگلیسی بوددنیایی گشود که فلسفه زیر سلطهشرقی است، چشم به 

اي از حقایق درست اندیشیدن را به جهان  این فیلسوفان اگر چه رشته. دانست 17گرایی در قرن عیار تجربهي تمام نماینده

هیچ حقیقتی مستقل از واقعیت عالم و  که رسید و آن اینستی میها به یک راه بن بآن اما نهایت دید ،فلسفه عرضه کردند

اوضاع و  به ي نگرش تجربی و سپسنت را رسانده باشم، اندکی دربارهي کاکه فلسفه من براي این. اردادراك حسی آن وجود ند

هم نقدي است که به  ان است ویثیر نگرش تجرب، هم تأاهمیت داردچه در کانت  زیرا آن. اروپا خواهم پرداخت 18قرن  احوال

   .انجامدآراي آنان می

نگرش  نوع این در چهار چوبنظریات وي  است که )1872-1970( ی، برتراند راسل انگلسیسان معاصرییک نمونه از تجرب

تر نیدوست داشتنیز او را بهتر از بقیه شناخته و  من به شخصه. م گفتیسخن خواه او در چند جاي دیگر نیز از او م قرار دارد

 Factزي مهم تر از که چی -کندز توصیه میـر نیـوفان دیگـه فیلسـه بـن، کـاي گفتـو چه ج - گویداو به صراحت می .امدیده

1.دهد نیستچه در طبیعت رخ می یا آن
از او  هاچیز توان که می عالوه بر این ) ي غربفهـتاریخ فلس ( در کتابچنین هم  

که ما هیچ راه دیگري  واقعیت را همان حقیقت گرفته است و گویا اینرسد که راسل ت، مدام بوي این قضیه به مشام میآموخ

شود حق با راسل است، یت استنتاج تا جایی که قرار است از واقع(  .بینیم، براي درك این عالم نداریممیچه  به غیر از آن

بینید که ماهی شوید و میر میرسد، یا وقتی که صبح از خواب بیداتان به گوش میوقتی هر روز خبر مرگ اطرافیان

 .کی براي سعادت اخروي و حیاط ابدي به دست بیاوریدروانست مدها نخواهید تبه سطح آب آمده است، از این چیز تان اریمآکو

در طول تاریخ بوده ] یا همان بهشت [ دردي با آن، دلیل ساختن دنیایی بهتر مرنج بشري و احساس ه: گویدکه می در این و

  2).است  تأمل و تحقیق است، جاي

او در همان . ي متوسط و مسیحی به دنیا آمدنوادهیک خادر  ،هاییدر چنین فضا و ایدهها پیش و درست سالکانت « 

مقارن با  اگر چه قسمتی از جوانی او. ي تحصیل پرداختلسفه به ادامهي ریاضیات و فپرورش یافت و در زمینه گگوتیزبر شهر

انت در اشتغال به ندگی کآمده بود، ولی زها درخود پروس نیز مدتی به اشغال روسبود و هاي ناپلون انقالب فرانسه و سیاست

م، یاش همسري براي خود نیافت و هرگز به مسافرت نپرداخت، یا بهتر بگویدر زندگی خصوصی. حادثه گذشتتحصیل بی

که  داد و چنان و در وقت مقرّر خود انجام می را با نظم خاص ي خود هاي روزانه او گردش. میسر نبود امکان و رغبتی براي سفر

ساعت جیبی خود را دقیق  ،دانتوانستهکه با دیدن او میت، به طوري ي اطرافیان بوده اسب او زبانزد همهاند، نظم و ترتیهگفت

  )883 :1394 راسل،( .» کوك بکنند

  

                                                             
 1959سی،  بی مراجعه شود به دقایق پایانی مصاحبه رو در رو، پخش از بی -1

 . کتاب مذکور که به هنگام مطالعه نوشته شد  874 ي اي است بر صفحه این قسمت حاشیه -2
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 در. م1770در سال  ، سرانجام توانست کرسی استادي راکانت از پس چندین مکاتبه که با دانشگاه گوتیزبرگ داشت« 

ورت و ي صبارهدر: ( معروفی را تحت عنوان يها بود که توانست مقالهدر همین سال و .وردت بیابه دس ي منطق و فلسفهرشته

وان یک مدرس فلسفه ایفاي نقش اکنون به عنهم پنجاه ساله که  امانوئل کانت. کندمنتشر ) اصول جهان حسی و معقول 

. منطق و متافیزیک بپردازد و آن را به دانشجویان انتقال بدهداز  هاي فلسفه، اعمریباً مجبور بود که به تمام قسمتکرد، تق می

به جهان علم عرضه نکرد، زیرا در این مدت مشغول نوشتن مهمترین اثر خود،  به مدت ده سال، هیچ اثر مهمی بعد از آن، او

  )همان، با اندکی تغییر( .» ندداوازده سال تفکّرِ عمیق و جدي میخود او این کتاب را محصول د. بود) نقد عقل محض ( یعنی 

آن دو، . کانت، دستگاه فکري خود را از الیب نیتس گرفته بود، اما تحت تأثیر دو فیلسوف دیگر از الیب نیتس دست کشید

گرایی را به اوج خود رسانده بود، با انتقاد از مفهوم علّیت، کانت را از خواب جزم دیوید هیوم که تجربه. هیوم بودندروسو و 

 :گویدخود کانت که چنین می. بیدار کرد ندیشیا

I freely admit that the remembrance of David Hume was the very thing that many years ago first 

interrupted my dogmatic slumber. “Prolegomena to Any Future Metaphysics” (1783)       

  

 ي درونیآیند، و هیچ دانستهش به دنیا میها چون لوحی سفید و تهی از دانه انسانمعتقد بود ک )1633-1704(جان الك 

چه ماده  اگر )1685-1753(تالی او جرج بارکلی . ورندآاز راه مشاهده و تجربه به دست میآموزند چه میو ذاتی ندارند، بلکه هر 

: گویدي معروف از اوست که میاین جمله. شدمنجر نمی جهان جز به اصالت ذهن و ادراك حسی کرد ولی این انکاررا انکار می

شود، چیزي به نام فطرت یا همان چنان که مالحظه می .»  Esse est percipi«وجود، درك شدن توسط حواس است،  شرط

  .ها جایگاهی ندارددر این اندیشه ،نخستین دانش

: دـواهد رسیـخید به نظر ـطرفانه و مفیـم که بیبیاوراو ي بارهل را درـسخن راسازه دهید ـاج وم، نخستـاما در مورد هی

اش رسانید ي منطقیتجربی الك و بارکلی را به نتیجه يترین فالسفه است، زیرا که فلسفهاز مهم )1711-1776(دیوید هیوم  «

کشاند؛ یعنی در ا به بن بست میخاصی ما ر هیوم به معنی. ش ساختا و آن را از تناقض پیراست و در نتیجه غیر قابل قبول

کنون ردیه نوشتن بر عقاید او سرگرمی مطلوبی نی که هیوم آثار خود را نوشت، تااز زما. جهت وي پیش رفتن ممکن نیست

ز دستگاه هیوم آلوده به شک ه کمتر اـکه بتوان دستگاهی کشف کرد کدوارم ـمن تنها امی. یان بوده استبیعبراي مابعدالطّ

  ) 831: همان( .»باشد 

ي با هم اکه در رابطه)  ب (و ) الف ( داد ـتوانیم، بین دو رخا نمیـرد، یعنی مـکیت را به تأثیر و تأثّر تعبیر میوم مفهوم علّـهی

تحت ) ب ( مواردي مشاهده شده است که : توانیم بگوییممعلولی تلقّی کنیم، بلکه تنها میي علّی و یک رابطه آن را ،قرار دارند

و به طور د، از نظر وي نشوبه اصل علّی و معلولی متّکی میبنابر این تمام استدالالت و براهینی که . بوده است) الف ( أثیر ت

به یک مفهوم  - دانم تا جایی که من می - ماکه اغلب حک است این در حالی و .تجربیان فاقد اعتبار استي از دیدگاه همه کلّی

در  که ا، تا مبادباشند بسته شانو گوش به چشم راتجربیان پاي عقل که  ایدـش. اندبوده ي از علّت و معلول قائلمجرّد

ي اي نتیجهنقد عقل محض به گونه. دنقدمی گذاشته باششان محبوب ي حسیِی دورتر از خانههاي محض به جهان اندیشه

  .شودآورده می تجربیانهاي وضع گیريتقادي است که در برابر ماندیشیدن به دستگاه فکري هیوم است و پاسخ و ان
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حقوق عقل محض دانست و همین  ي حمالت بهتوان او را سلسله جنبان همهدیوید هیوم که می «: گویدکانت می

مفهوم علّت، مفهومی است که : کندسازد، چنین استدالل میي این حقوق را ضروري میي وي تحقیق کامل درباره حمله

 محال است که بتوان پیوند میان یک شیء و شیء دیگر را هنگامی که این  و ... وجود اشیاء مختلف استمستلزم ضرورت پیوند

بنابر این مفهوم علّت، مفهومی ساختگی . پیوند در تجربه عرضه نشده است، به صورت پیشین و به عنوان امري بایسته شناخت

به این طریق بود که ].  Custom[  عادت ،توان گفتفقط می یه آنهمی است که در توجترین بیان، تومو فریبکارانه و به مالی

در میان  اکیتترین شکّو به همراه آن فراگیر. معرّفی شد شناخت گرایی براي نخستین بار به عنوان یگانه منبع اصولتجربه

زیرا براي اخذ هر . [ کرد نتاجاي را استصفات مفروضِ اشیاء موجود، نتیجهتوان از زیرا بر طبق این اصول هرگز نمی. آمد

هر ] ق یک نتیجه در تحقّ[ که این انتظار  گو این] نیاز به ضرورت مفهوم علّیت است  ،ي یک رابطهي قطعی در آیندهنتیجه

   ) 86و 85 :1395 ،کانت( .» شود، ولی هرگز قطعی نیستچند که اغلب برآورده می

دهد، اما توضیح می یست و قانون عادت وجود انتظار آن راانتظار این دو در آینده ندلیل  ،ر الف و باتّصال مکرّ قول، این بنابر

 - م دیداین که فردا طلوع خورشید را خواهمانند  - ترین انتظارات خود را نیز در نظر بگیریممحکمپس اگر . کندتوجیه نمی

ان معناي شکّاکیت و و این هم .واهد داشتشود، وجود نخبن که محقق شدن طلوع آفتاب را متضم حتّی اثري از دلیل این

  .آوردیمکه  سردرگمی است

معروف  .)1712-1778(ي فرانسوي است، ستی از آن سخن گفت، ژان ژاك روسودومین شخصی که در رابطه با کانت بای

جا  ست آن را یکخوارا تعطیل کرد، چرا که می اشدست کانت رسید، حتّی گردش روزانهاست که وقتی کتاب امیلِ روسو به 

ش سرازیر شد، زیرا د، از شدت خوشحالی اشک از چشمانرسی ر پیروزي انقالب فرانسه به گوش کانتزمانی که خب. تمام بکند

  . دانستبه بار نشستن نظریات روسو می ينتیجه آن را

خود گرفته  م اروپا را تماماً بهي مطرح در جنبش رمانتیک بودند، جنبشی که فضاي قرن هجدهروسو در کنار ولتر، دو نماینده

ه البتّ. که به عقل و حتّی به تجربه ارزشی قائل بشود، به دریافت درونی و شهود معتقد بود بیش از آننگرش رمانتیکی، . بود

طور کلّی به . ها به آنان اطالق شدداند و نام رمانتیک بعرا به کار برده)  La sensibilite ( پیروان این مکتب اصطالح حساسیت،

تبلور این مکتب فکري  .اي از فقر یا عشق، جوش و خروشی در درون خود احساس کندرمانتیک کسی است که با دیدن صحنه

ویلیام بلیک، شلی، لرد تنیسن، : بشریت عرضه کرد، شاعرانی چون ي ي بسیاري را به جامعهن برجستهشاعرا ،عالم ادبیات در

. انداروپا بوده هجدهم و بیستم دیکنسن آمریکایی و بسیاري دیگر که همگی در قرون هنري ودزورث، والت ویتمن و امیلی

  .داندان طالیی ادبیات در اروپا میها را مانند قرون پنجم تا هشتم سرزمین خودمان، دوره این سالنگارند

که خود هم - عر الهی انگلیستانشا - را از سموئل تیلر کالریچ مایلم شعري آشنایی با حال و هواي آن دوران، تنها به جهت

فت ي فلسفه نیز اُشاعر و منتقد ادبی است، در زمینهکالریچ ضمن این که خود . بیاورم )1834-1772(عصر امانوئل کانت است، 

ي  ان کرده است، توانسته است، فلسفهنگریست و در دیداري که از آلمبا دیدي فلسفی به فلسفه می «. ستو خیزي داشته ا

  )52: 1389 ین،درقلمرو زر ،ايالهی قمشه( .»را به انگلیستان معرفی کند  مانیآل
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The Religion of Reason 
 

The intelligible forms of ancient poets, 

The fair humanities of old religion, 

The power, the beauty and the majesty 

That had their haunts in dale or piny mountain 

Or forest, by slow stream or pebbly spring 

Or chasms and watery depths: all these have vanish’d, 

They live no longer in the faith of reason: 

But still the heart doth need a language, still 

Doth the old instinct bring back the old names; 

And to yon starry world they now are gone, 

Spirits or gods, that used to share this earth 

With man as with their friend; (By Samuel Taylor Coleridge)             

  دیانت عقل

   کردندپیشین حکایت میو اشباح زنده و محسوس که شاعران  ها آن صورت

  و آن اوصاف جمیل انسانی که در دیانت باستانی حضور داشت،  

و کنار ها و ساحل نهرها  ها و بیشههاي خلوت و آرام و جنگلپوشیده از کاج و دره هايقدرت و زیبایی و شکوه که در کوه و آن

  شد، جوشید و مشاهده میها میهاي آب که از خالل سنگ ریزهو چشمهها برکه

  ها نیست،                    ما رونق یافته، نشانی از آن صورتاند و دیگر در این دیانت عقل که به روزگار پدید شدههمه از نظر نا

                                 گوید،                            ت که از آن اشباح و ارواح سخن میهاي ما هنوز در پی آن زبانی اساما دل

  آورد بر زبان می اختیارهاي دیرینه را بیو هنوز ضمیر باطن ما همان نام

                                                کردند و با آدمیان انس و الفت و دوستی داشتند،                که در روي زمین زیست میالهگانی است،  و جویاي حوریان و پریان و

  دهیم،                                                   عظیم را به او نسبت میچنان ژوپیتر خداي خدایان است، که هر کار  و تا امروز هم

     )50: همان( .دانیم، که هر چیز زیبا را تجلّی او میو ونوس الهۀ زیبایی است

یدن دیانت عقل که همان فلسفه است، به سان چ. کندهاي اصلی شعر رمانتیک را بیان می ین شعرِ کالریچ یکی از درون مایها «

دارد و عالم را باطنی آن را از میان بر می حیات ي روحانی وتوجیه عقالنی هر پدیده، جاذبهبال فرشتگان است؛ یعنی فلسفه، با 

در حالی که در دیانت ادبیات، که دین عشق و زندگی است، همه . کنداحساس می و شعور و وت و فاقد عقلطراخشک و بی

    )52: همان( .»اي در درونش نهان  ه است و فرشتهچیز زند

زیرا در  .اشتثیري که در دستگاه فکري کانت دودي خود کاري از پیش نبرد، مگر تأدر فلسفه به خ این، رمانتیسیزمبنابر

اي به بحث منطقی  ي هر عقیده یا دست کم بتوان درباره اشد،ایی باید که خاصیت اثبات یا ابطال پذیري داشته بفلسفه هر ادع

درستی کسی نخواهد توانست، درستی یا نا ها برآمده از یک دریافت شخصی است،جا که سخن رمانتیک ولی از آن .نشست

  . کندرا بررسی  ها آن
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به عنوان اخالق مطرح است، یا شاید تعبیر من این گونه نامند، نزد کانت  ا احساس درونی میها آن رچیزي که رمانتیک       

 یقینیِ توان هماناخالق را می. توان آن را معدوم یا نادیده در نظر گرفتکه نمی نزد کانت یک وجود بایسته است اخالق. باشد

ان است یکه عادت تجرب چنان و .فرو ریختنی است م، بناي فلسفی اوي در آن بیاوریاول کانت دانست که اگر بتوانیم، اما و اگر

گاه باره نیز این جا است برسند، در فسه بیالنّثابتی که فی ا نتوانند به یک امررا موکول به چیز دیگري کنند ت يکه هر چیز

در ساختارهاي ژنتیکی و زیست را آن ي  ریشهو گاهی نیز  و تعریفات اجتماعی است اند که اخالق، برآمده از تعامالتمعتقد

گوید،  اخالقی که کانت از آن سخن می. ها را با آن شناسایی کردمعیاري اصیل که بتوان سایر پدیدهنه  .اند محیطی دانسته

  .تابد راند و هیچ نسبیتی را بر نمی حقیقت واالیی است که قائم بر خود فرمان می

. ي شناخت گمارده استي شناساییِ خود قوها بر پایهفلسفی خود رگرایان، نخستین همت کانت نیز چون تجربه

 و ه اندازه است؟حدود و توان شناختی ما تا چاوالً شناسی، بحث سر این موضوع است که یا همان شناخت  Epistemologyدر

ول دارد و از سوي نقد عقل محض از یک سو عقل محض را قب گیرد؟ناختی ما از کدام منبع سرچشمه میساحت ش در ضمن

دانست و هیوم، تنها ادراکات حسی را ي ادراك حقیقی میعقل را سرچشمهافالطون، تنها . دیگر ساحت شناختی تجربه را

: گویدیـم ونـي افالطبارهاو در .وق استـدو نظر فترکیب و پیرایش  ،گوید ه کانت میچ ال آنـح. دانستق شناخت میلّـمتع

 کند که پروازشتواند تصورکند و میشکافد، مقاومت آن را احساس میي خود میهوا را در پرواز آزادانهکبوتر سبکبالی که  «

د، زیرا جهان حواس چنین به همین ترتیب افالطون جهان حواس را ترك کر. تر استدر فضاي خالی از هوا بسیار راحت

ي که عقل اها در فضاي خالیهاي ایدهسوي جهان حسی را با بالاو به جرأت، فرا. کندهایی را براي فاهمه ایجاد میمحدودیت

هاي خود هیچ راهی پیدا نخواهد کرد، چرا اما وي توجه نداشت که با تالش. نوشت و به پیش رفتمحض فراهم کرده بود، در

ي خود را به ستد و فاهمهکه بتواند روي آن بایگاهی نداشت به تعبیري هیچ تکیه. دیدخود نمیکه هیچ مقاومتی در برابر 

شود، اما این بدان گمان با تجربه آغاز میهاي ما بی تمام شناخت «عتقد است که م کانت )84 :1394، کانت( .» حرکت درآورد

   )79 :همان( .»آمده باشد ست که شناخت ما کالً از تجربه برمعنی نی

تمام  .کندام را تا حدي بیان ع گرفتهکه من از کلّیت موضو چه را چه از کانت نیست، ولی خواهد توانست، آناین مثال اگر

حال  .دهیمبها انجام ي آنبارهپردازشی صحیح در خواهند،هاي متعددي هستند که از ما میرهاي تجربی به سان نرم افزاداده

کنیم و درك نستیم هیچ محسوسی را تواها در اختیار نداشتیم، آیا میبا این داده یما سخت افزار مناسبال این است که اگر سؤ

در شیء  فسهالنّزیرا هیچ احساسی فی ست، دارد؟گاه آن را طوري بفهمیم که ارتباط بسیار ضعیفی با آن چه واقعاً رخ داده ا

که به هیچ روي از  دهد باشد که به این تصاویر معنی خاصی می پس بایستی در جایی از من محل درکی موجود نیست،

، درونی افزارنام این سخت  .ي رخدادهاي بیرونی، تنها روشن کردن کلید فاهمه است وظیفه این حالدر  .اند شدهاخذ نطبیعت 

کند و مفاهیمی تازه که به قول کانت یا اولیات، شروع به استنتاج می پیشیقل محض است که بر اساس مفاهیم ازهمان ع

به  ] نخستینیا همان معرفت [  ازپیشیاین مفاهیم  ،اگر چنان چهو  .ددهرکیبی است، در اختیار ما قرار میهمان مفاهیم ت

   .خروجی فاهمه باشد الهیاتتوانست چیزي به نام  بود، نمی تّکیمانند طبیعت م جاي دیگري غیر از اصل عالی خود به

هیچ بر ما معلوم است، واسطه نه آن قسمتی که بی ي کانت، نه عالم بیرون و نه عالم درون ووم شد که در فلسفهپس معل

، اندافتادهانداز در ادراکات ما غلط اند وهایی که به صورت محض درآمدهقسمت، بلکه تنها آن اندکدام به دور انداخته نشده

 . یرایش شده استپ
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قد ل از نوعی متافیزیک است که از طریق نگنجی متشکّ ؟خواهیم براي آیندگان باقی بگذاریم چیستاین گنجی که می «

ي آن فقط توان فهمید که فایدهمی] نقد عقل محض [ با نگاهی اجمالی به این اثر . پالوده شده و به حالتی ثابت درآمده است

کند تا آن را از اشتباه مصون ا خدمت میي عقل مي عقل بلکه فقط به تصفیهاین تمرین مقدماتی، نه به توسعه.. سلبی است

ها تا آن جا که آبژه ازما  بلکه به حالتی از شناخت ] Objects = اشیاء[  ها،آبژه بهکه نه چندان ر شناختی را من ه.. دارد نگه

نامم، اما این نیز براي ابتداي کار بسیار زیاد است، زیرا چنین استعالیی میشناخت به نحو پیشینی ممکن باشد،  حالتاین 

گفتار قسمت هایی از پیش(. » بی پیشینی را به طور کامل شامل شودعلمی باید، هم شناخت تحلیلی پیشینی و هم شناخت ترکی

و قضایاي ترکیبی، ) knowledge   Priori(پیشی، ارف ازـو مع مـاهیـي مفو ما درباره )کانت در ویراست دوم نقد عقل عملی

)propositions  Synthetic  (اینک . تحقیق خواهیم پرداختي کانت است، در فصول آینده به حلّ معما در فلسفه که کلید

  .کانت استي فلسفهي بارهی درقصد ما پرداختن به شرح حال و کلّیات

سالی به طول انجامید تا جاي خود را در جهان  ، تقریباً چهار1781نقد عقل محض، پس از نخستین انتشار خود در سال 

ي کتاب به این موضوع اشاره خود کانت نیز در مقدمه. نبود هزیرا کتاب به هیچ عنوان قابل فهم براي مردم عام. فلسفه باز کند

زبان آلمانی را نیز  اند و عصر بوده همفیلسوفانی هم که با کانت  وانگهی خود. که کتاب را به زبان عامه ننوشته است کرده است

ران حکومت از محتواي این کتاب ی که سوقت. آیندنمیي استدالالت کانت برکه از عهده نداکردهاند، اقرار دانستهبی میخوبه 

 ونددرآوردند، دستور توقیف نشر کتاب را صادر کردند، چرا که کانت، تقریباً تمام براهینی را که تا آن زمان براي اثبات خداسر 

ق معروف آورد که به برهان اخالبراي اثبات خدا می را رهان دیگريالبتّه خود کانت ب. ه بودآورده شده بود، به چالش کشید

  .گرفته استشروع و پیش روي را همان اخالق است، زیرا نقطه ي 

یکی به نام نقد . عرضه کردبه جهان فلسفه  1790و  1788هاي سال عقل محض، کانت دو کتاب دیگر را دربعد از نقد 

بین نقد  که را ايتفاوت عمده ما .اندیوه و شاخ و برگ همان کتاب نخستکه در واقع م ،داوريي قوهنقد  ، و دیگرعقل عملی

حرکت  ،خواهیم دید، این است که در نقد نخست )مشهور به نقد دوم( و نقد عقل عملی )مشهور به نقد نخست( عقل محض

در نقد  ،بر عکس و ا کرده باشد، متعالی نخواهد بوداي که این پیوند را رهو اندیشه اصول است،سمت از محسوسات به  اندیشه

اخالق  وجود چیزي به نام با زیرا. نخواهد بود گرفتن از محسوسات و تجربه تأییدنیازي به  اصول اخالقی است، از سخن که مدو

عقل عملی و اوامر  -نه وجود دارد یادر من  ايارادهکه آیا چنین  هر چیز دیگربدون توسل به پرسش از  - اراده التزام سپسو 

نقد دوم  مباحثاز این رو  است ومحسوسات سمت اصول به  زد دوم حرکت اپس در نق .است نزد ما مبرهن و آشکار آن

   .خواهد بود ،یعنی در آن قسمت که اراده و اختیار موجود است ؛با محوریت اخالق ي عملی ما و برنامه رفتاري اصول ي درباره

قع در وا« : یگري پدیدار خواهد شدد که به زودي نقد دمشهور خود به راینهولد خبر دا ينامه، در 1787دسامبر کانت در 

در ي اول و در نقد عقل محض اصول پیشین قوه من. ي ارادهي شناخت، درك لذّت و الم، و قوهقوه: قواي نفس سه قوه هستند

یافتن  ي دوم بودم و اگر چه ممکن بودن به دنبال اصول پیشین براي قوهم. امرا یافتهي سوم نقد عقل عملی اصول پیشین قوه

مرا در مسیر  بایست، میها را ناممکن بدانم اما ساخت منتظمی که تحلیل قبلی از سایر قوا بر من مکشوف ساخته بودآن

.. ول پیشین خویش استـي اصدهم که هر یک داراه اکنون سه جزء فلسفه را تمیز میداد، به نحوي کقرار می یصحیح

                                                         )12 :1393، کانت( .» غایت شناسی ،ي عملیفلسفهي نظري، فلسفه
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به این . ایمهما اگر این سه اثر کانت را در بین کتاب جمهوري افالطون و اخالق اسپینوزا قرار بدهیم، کاري به گزاف نکرد

م تواني من است؟ و به چه چیز میاي بر عهدههنم بدانم؟ و چه وظیفتواکه من چه می :ترتیب کانت به سه سؤال اساسی بشر

  : و از این حیث هم نوا با موالي رومی شد، که. ؟ با تمام قواي فکري خود، پاسخ دادامیدوار باشم

    )هسیزد: 1383موالنا، (  نمـایی وطـآخر؟ ننم بري به کجـا می     مده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟   از کجا آ                           

ز دهد، ارا مورد نقد قرار می -شناسی جهانبودشناسی و  :مانند - اگر کانت براهینی را که تنها متّکی به عقل محض است

ت او را به موضوع عقل، شود، بلت فلسفی او کاسته نمیاهمیپردازد رااظهار نظر میبه انه سریا آن عقلی که خودکه اشرافی 

در  و جاري آید، نه آن حقیقتی که ساريد، نهایتاً خود عقل از آب در میکنمی اثبات آن را یبه تنهای چه عقل آن. رساند می

 اندیگر نیست که به زودي مورد شک هم بعید آن خداوند نیست و خدایی که بتوان آن را به تمامی اثبات کرد،. کائنات است

و  زیرا دل بایستی که ببیند. شود، نه دلقل مقبول مییرش ع، به پذبتواند مورد پذیرش واقع گردد نیز گاهیاگر  قرار بگیرد و

حال . ستچنین است و چنان نی ه است وکه در این حجر اثبات کردندلیلی را  که فرض کنیم یابد؟ اگر نبیند چه طور قرار می

  : بیت. که اصالً نباشد یني دیگر و یا ایلی در این حجره باشد یا در حجرهکه ل کند میش ا یرون است، چه فرقی به حالکه ب آن

  )19: 1384 نظامی،(  ت ـی اسـد خدا را و خدا دیدنـدیجا که پسندیدنی است         آن زمطلق ا         

عقل  خود ،اي از آن نوری تا جایی است، به محض دیدن اشعها این همراهویرژیل ما است و هادي ما است، امچه عقل پس اگر 

  .ا وداع خواهد کردمبا 

  )2109: ، ب4دف(چـاره شد   عشــق آمد عقــل او آواره شـد        صبـح آمد شمـع او بـی                         

         )427: ، غ1383موالنا، ( گـر        شمـع را پـروانـه کـردي عـاقـبت  شمع عـالم بـود عقـل چـاره                         

  تا بگرید نــیستی در شوق  هست ا براي گریه است       ـقل مـرق عــب                         

  )..و 3321 :، ب4دف( دل تا به نفخ صور بود  وآن صاحبِاین خرد تا گــور بود         پیش بینی                         

را با آوردن نام او در آثار خود به  هاین عالقیافت و  يي بسیارعالقه -پیامبر ایرانی -خود به زرتشت مرِکانت در اواخر ع

نیک، که همان ) و گفتـار  ردارـپندار و ک( ش خواسته بود بگوید، با ه در دلچ گویا پیوند ظریفی، میان آن. نحوي ابراز کرد

نیز  بترتیاش را نوشته بود، به همان فهکانت به همان ترتیب که فلس. است، احساس کرده بود) علم و اخالق و هنر ( عوالم 

 چنان که چشمن نیز ادا کرد، و هم دانست، به همامی اوي و تنها وظیفه به نیکی را یگانه فضیلت آدمی و اگر اراده زندگی کرد

  . د، چشم از جهان فرو بستبتواند به کمال الیق خود برس که درآن فضایل آدمیدوخته بود به دیاري 

اه او و به نشان احترام به ن گرد هم آمدند تا در مقابل آرامگختلف آلماهاي م، مردم بسیاري از شهر1804ه دوازدهم فوری

گین جمالتی چنین نوشته شده در مقابل آنان، روي تخته سنگی که براي کانت بود، به آهن .مردي بزرگ، سکوت اختیار کنند

اي است که بر د؛ یکی آسمان پر ستارهدارا به شگفتی وا مینگرم، مرتر در آن می ر چه مکرّرتر و ژرفدو چیز است که ه «: بود

 .» است که در درون من است اي قانون اخالقی ،فراز من است و دیگر

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je 

öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das 

moralische Gesetz in mir.  KpV Beschluß (II 205.).         



 
 

138

       

  روشنگري چیست؟ - 3- 1

. کند ما را به بحث فرجام شناسی رهنمون می - و آن میل و اشتیاقِ درونی به یک مقصد واحد -ي این عالم ر دربارهتفکّ       

نگریم و سپس رو به سوي  آوري را که در حال تکاپو هستند، می ا باز کرده و جمعیت سرسامي اطاق خود ر گاه که پنجره

هد اگمان نظیر چنین سؤالی از نظرها خو شویم، بی آسمان پرستاره و گردان که با قانونی شگرف در حال گردش است خیره می

  ؟م دارمنقشی در این حرکت عظی؟ و آن گاه من چه گذشت که عاقبت ما چه خواهد شد

یک  از کجا معلوم که غایت پنداري من از اما ] هر فعلی نیازمند غایت است[  .ي غایت باشد گام اول بایستی تعیین کننده      

براي هر روحی آزار دهنده است که هیچ هدف و  گمان این موضوع بی. بینی روانی سرچشمه نگرفته باشد نیاز یا خوش نوع

 اي که به گونه آن هم -ممکن است آرزوي یک سعادت ابدي .بینی نشده است پیش -نیز در آنم که من -غایتی براي این جهان

  ؟خواهد بود هم چون و چرایی محکم و بی استداللِ ولی آیا د آن را توجیه بکند،وجو - باشد قابل مالحظه ها در جمیع انسان

  ـوديایـــن ره دور را رســــیدن بــ یـــا اي کــاش کــه جــاي آرمیــدن بــودي                            

  )117: 1376، خیام( کــاش از پی صدهزار ســال از دل خـاك          چــون ســبزه امیــد بر دمیــدن بـــودي                    

 در زمان حال وجود حرکت و پیشرفت را چه در زمان گذشته و چه انم وجود غایت را محقق کنم،بتو من براي این که اما

ي حرکت، آن را  درباره. ي مفهوم غایت خواهد بود زیرا دو مؤلف حرکت و پیشرفت به خودي خود زاینده. حتمی بدانم بایستی

و منظور از تکامل، پیشرفت در صور موجودات یا به  یکی تکامل و دیگر تعالی؛: دانم به اعتبار فرم و محتوا به دو قسم کلی می

ه. یی در ظواهر ممکنات استآمدن زیبات درفعلیهر . م گفتیابد آن را تعالی خواه رون گسترشدر عالم د حال اگر همان قو

شما  :براي مثال. توانیم دریافت کنیم را نیز می بینیم، تا حدودي روح و شکل آن را می يهر چیز اهروکدام از ما هم چنان که ظ

اید، این حس درونی  مقداري رو به رو شده که با یک آدم بی نیدچنین احساس کدر همان برخورد اول با شخصی ممکن است 

خواهد تـوانست بر این امر وقوف یابد که تا چه اندازه توانسته نیز خـود  کنید؟ کما ایـن که هـر شخصی را چه گونه توجیه می

  .ناپذیر استانکارمري مانی ادر کنار رشد جس - حرکت جوهريیا همان  -پس رشد درونی1.است درون خویش را توسعه بخشد

هر کدام از ما نوع خاصی از کمال واحد را  به . احساس نقص جز به فعلیت درنیامدن زیبایی در آن موجود نیست اما این       

ال تکرار فی ( شد که شرط  صورت قوه در خود داریم که بایستی در ما ظاهر بشود و اگر چنین نبود هیچ موجودي ظاهر نمی

ي ظهور این هستی مطلق است،  از آن جهت که خداوند، جمال و کمال مطلق است، پس عالم نیز که عرصه. است) التجلی 

د در مصداق تشابه نتوان باز از همین رو تصور تمام ممکنات در بهترین شکل خود نمی. پذیر باشد تواند امري محدود یا پایان نمی

  . هوده است بی يکار چنینبایستی مانند دیگران شد و  وجوي کمال پس این تصور ناروا است که در جست. دنباش

لیک . ي رشد یکایک افراد در آن کمال به خصوص را دارا باشد از این رو روشنگري بایستی آن مقدماتی را فراهم کند که زمینه

در حالی که . بیندخردمند بیک گوید تمایل به این دارد که همه را فیلسوف و  که کانت از آن سخن می  آن دست از روشنگري

   .هیچ فیلسوفی نخواهیم داشت ، هقاعد بنا به در نتیجه و اگر همه فیلسوف باشند

                                                             
  )14 :تکویر(. هر نفسی به آن چه مهیا کرده است، آگاهی یابد] در آن هنگام که اسرار آشکارا گردد = [ » علمت نفس ما احضَرت «  -1
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زیرا با طرد این اصل . اي بود که بتوانیم بحث روشنگري را به پیش بکشیم ، تنها مقدمهاز بحث غایت این یادآوري کوتاه       

زیرا اگر . روشنگري جواز خود را به دست نخواهد آورد است، زمینه یعنی پیشرفت در هر دو ؛که عالم رو به بهبود و سعادت

دیگر این همه تالش پیامبران و شاعران و  1ویرانی نباشد،هیچی و پوچی و همه چیز رو به انحطاط رفته و عاقبت امر جز 

؟ و هم خواهد داشتعناي دیگري جز بیهودگی اند، چه م فیلسوفان و آن گاه همه و همه که اجزاي این حرکت بزرگ بوده

کل بایستی گفت که اگر چنان چه نسل بشر و تمدن آن در قسمتی از تاریخ رو به انحطاط بوده، دلیل بر نقض پیشرفت در 

  .نخواهد بود همجموع

اگر چه  .بگویند که براي رسیدن به سعادت تنها کافی است که ما گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم ممکن است به ما       

بلکه . روهی به هیچ روي میسر نیستاین است که سعادت فردي و حتی گ باور ما اما ؛نماید ین اعتقاد از وجهی هم صحیح میا

بهشت را دوست ندارم، زیرا هیچ یک از : سکار وایلد گفته استمعروف است که اُ. سعادت حقیقی امري جهان شمول است

کسی که دوستار جمیع  حال] اند  قدیسان آن را به تصرف خود درآوردهزیرا کشیشان و . [ دوستان من در آن جا نیستند

. داز حس اعالي سعادت در ما خواهد بومانع  زیرا شفقت و درك شقاوت،. اي را خواهد گفت ها باشد، نظیر چنین جمله انسان

  .آورد در چنین شرایطی است که روشنگري ضرورت خود را به دست می

  امت نهند آدمی ـغمی        نشـاید کـه ن کز محنت دیگران بـیتو                                   

  رینش ز یک گوهرندـبنـی آدم اعضـاي یکدیــگرند        که در آف                                  

  )25: 1372گلستان، سعدي، (  قــرارد ـهـا را نمـان عضوي به درد آورد روزگار        دگـر عضوچو                                   

که  - ي خویش و با کلمات برّنده -س نیز خواهد شد، از جان و دلچنان که احسا) روشنگري چیست؟ ( ي  کانت در مقاله       

 بردنکه در به کار  خواسته است تا راه تعالی را -باشد 17قرن  عصر روشنگري ممکن است تحت تأثیر هیجانات و در راستاي

است که  مابه عبارت دیگر این  .کند شتاب آن در تحقق با همگان در میان گذارد و یا دست کم ،د جمعی دیده استخر

رو به  مان حال تاچه کنیم و اینک  چیست عاقبت این حال که اکنون ما در آنیم؟ .واقع شده است ي اصلی فیلسوف دغدغده

اما از بسیاري جهات  ،در ایجاد روشنگري است ین مقاله شرط کافیگویم که ا باشد؟ من نمی پیوسته سعادت و فروغ ایزدي

  .باشدما بردي در عصر کنونی کارحتی مفید و  ي ا تواند نسخه می

آن سخنان انبیا و حتی بزرگان دین نیست که باعث د آمد خواهکالم کانت در  صغارت دینیمفهومی که از  اما آن       

که در این جا مراد آن دست از مسائلی است که به نام دین چون  بایستی گفت، است هزیدنلغ در این باب تا خاطري و شود می

هم و  از همان دوران نخست بوده که اداب و رسومی. اندیشد ها نمی اند و کسی در مورد آن اصولی مهر و موم شده رواج یافته

یا روال عرفی  ستند که با اندك تحولی جواز شرعیها ه همان و غالباً کرده استسرایت  قطار قطار به نسلهاي بعدي ین طورا

ها در هیچ ایستگاه  حال صغارت در این جا است که انسان .اند آمدهو در برخی موارد به صورت یک قانون در گرفته به خودنیز 

شأن یک  آخر چرا؟ چرا زن که حضور زیبایی خداوند بر روي زمین است کسر: اي توقف نکنند و از خود نپرسند که اندیشه

  اند؟  چرا برخی دیگران را براي خود برده ساخته ،ها داراي خلقت و طبیعتی یکسان هستند رود؟ اگر انسان قبیله به شمار می

                                                             
1- عنَا لَا تُرْجإِلَی أَنَّکُمثًا وبع ا خَلَقْنَاکُمأَنَّم تُمبسد؟یشو یما بازگردانده نم يو هرگز به سو میا دهیآفر چهیکه ما شما را به عبث و باز دیپنداشت نیچن ایآ=  ونَأَفَح! 

  )546: 1361، ناصر خسرو(  رداستیـر را فـن روز دراز دهــه ایـر نـسر بازیستی          گ روزگار و چرخ و انجم سربه                            )115 :منونؤم( 
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ي نازنینی را براي فروش بیشتر آدامس پشت آن بچسبانند؟ چرا حقوق  آیا این سوء استفاده از موهبت زیبایی نیست که چهره

 -ي دیگري نیست که تمدن کنونی ما را در نظر آیندگان تفاوت دارد؟ آیا هیچ مسأله ن اندازهیک کارگر با یک پزشک تا ای

  مسما جلوه ندهد؟ اساس و با یک مشت اصولی بی بی - چون تمدن گذشتان در نظر ما

د آن سخنان بندانم و گواه من بند را در جهت حیات عقالنی جامعه می) ع ( منین علی هاي امیرالمؤ من به شخصه خطبه      

به جهت آشنایی  ي ما در این خصوص و خواننده. روزگار به جا مانده است ي سوزناکی است که از اعماق جانی روشن بر صحیفه

محل  ما در این ).البالغه  حیات معقول در نهج: ( با شخصیت آن حضرت رجوع کنند به فرمایشات عالمه جعفري در موضوع

و سپس به شمردن اوصاف الهی در جامعه که نه  خردانه ورزي بی که در محکوم ساختن تعصب اي از گفتار موال به گوشه تنها

ترین مکاتب انسانی بوده است، اکتفا خواهیم کرد ي تمامی مذاهب حقّه و عالی س اسالم و بلکه توصیهتنها در دین مقد.  

  )3745: ، ب1دف( اي  اي واگـو از آن چه دیده شمهاي         اي علی که جمله عقل و دیده                               

و کسی را از عالمیان ندیدم که به چیزي تعصب بورزد، مگر این که مستند به علتی ] ها نگریستم  در سرگذشت انسان[ من « 

ق را به بازي گیرد، باشد که عقول مردم احم] ظاهري [ ها را به اشتباه بیندازد، یا مستند به یک دلیل  تواند نادان باشد که می

شیطان که براي آدم تعصب به . شود ورزید که براي آن هیچ سبب و علتی دیده نمی مگر شما، زیرا شما به امري تعصب می

پس اگر ناچار از تعصب هستید، ... اش بود که با تمسک به آن در اصل آفرینش آدم طعنه زد و گفت خرج داد بنا به اصل خلقت

منش عرب به آن  هاي اصیل و بزرگ خالق نیکو و کردارهاي پسندیده و امور زیبا قرار بدهید که خاندانعصبیت خود را براي ا

ها و آثار پسندیده که از خود به  هاي بزرگ و درجات باالي ارزش تعصب به داشتن اخالق مرغوب عقال، و آرمان. اند موصوف بوده

ادات پسندیده، مانند حمایت و حفظ حقوق همسایگی و وفا به پیمان و ها و ع پس تعصب بورزید به خصلت. گذاشتند یادگار می

اطاعت نیکوکار و مخالفت با خودخواهی و فراگرفتن فضل و فضیلت و بزرگ شمردن معصیت قتل نفس، و انصاف به خلق و فرو 

ي اعمال زشت  شما در نتیجه هایی که بر اقوام و ملل پیشین از بترسید از آن عذاب. بردن غضب و پرهیز از فساد در روي زمین

طالب،  علی بن ابی(. ها باشید ها متذکر شوید و بترسید که همانند آن وبديها  حاالت آنان را در نیکی. و کارهاي ناشایست فرود آمد

    ) خطبه قاصعه/ 217: 1387

 یخروج انسان از صغارت يرروشنگ«  1) ؟روشنگري چیست( که پرسش کانت در جواب این  ز مقالههایی ا قسمت اینک        

صغارت  نیا. است يگرید ییدر به کاربردن فهم خود بدون راهنما یصغارت، ناتوان. کرده است لیتحم شیاست که خود بر خو

 ییفهم خود بدون راهنما يریبودن بلکه در فقدان عزم و شهامت در به کارگ هیعلت آن نه در سف کهاست  یلیتحم - خود

  .باشفهم خود شهامت داشته  يریدر به کارگ)  !Sapere Aude ( :گري این استشعار روشن .باشد يگرید

آنان را به  عت،یبپس از آن که ط یطوالن یها، زمان از انسان یکه چرا بخش بزرگ نیهستند بر ا یلیدال یبزدل و یتنبل       

به  زیو ن مانند؛ یم ریعمر صغ ي هدر هم يچنان با خرسند هم ،آزاد کرده است گرانید مومتیق وغیرسانده و از  یبلوغ جسم

  .آنان کنند میکه خود را ق تچنان آسان اس گرانید ياست که چرا برا لیدال نیهم

                                                             
1- Answering the Question: What is Enlightnment? ي نهایی افزوده  ي آن به نسخه این مقاله پس از جلسه دفاع مطالعه شد و قسمت عمده

، از این رو غیر رسد می نقص و با انتخاب واژگانی دقیقی به نظر  اي بی ي یداهللا موقن بوده که در مقابله سازي با متن انگلیسی، ترجمه عبارات از ترجمه. گردید

: توان در عبـارتی، چنین خالصه کرد هدف از این مقـاله را می. از تغییرات جزیی که در جهت جالي متن بوده، کار دیگري در اصل ترجمه صورت نگرفت

 )ارتقاء معرفت جمعی ( 
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منظور کتاب [ داشته باشم  یاگر کتاب] کند که  یاستدالل م نیخود چن شیپ ریآدم صغ! [ بودن ریراحت است صغ چه       

داشته باشم  یوجدانم عمل کند و اگر پزشک يداشته باشم که به جا یشیکش فهمم عمل کند، اگر يکه به جا] س استمقد

اصالً . ندارم که به خود زحمت دهم يازیصورت ن نیدر ا.. . و منخور ییزهایبخورم و چه چ ییزهایکه چه چ دیکه به من بگو

 يها انسان یسرپرست ،یرخواهیاز سر خکه  ییها میق. کشند یجور مرا م گرانیپول دارم د یتا وقت شم؛یندیندارم که ب یاجیاحت

 اشتنبرد)  فیجنس لط یشامل تمام (که بخش اعظم نوع بشر  ابندی یزود درم ،اند را بر عهده گرفته ]ها  یا سرسپرده[  ریصغ

  . دانند آن را قرین مخاطراتی هم میبلکه  ،را نه تنها دشوار یبلوغ ذهن يگام به سو

 یوغیو سر به راه بدون  عیمط يها زبان بسته نیخود را رام کردند و مطمئن شدند که ا ایانچهارپ ها پس از آن که میق       

و آزادانه گام  فکنندیرا از گردن خود ب وغی نیدارند که مبادا ا یبر نخواهند داشت، آنان را برحذر م یکه بر گردن دارند گام

ن ایپس از  رایز ست؛یخطر واقعاً چندان بزرگ ن نیاما ا. دوبخواهد  در کمین آن سرسپردگان بردارند؛ چون در آن صورت، خطر

ها را چنان ترسو و وحشت  خوردن، انسان نیبار زم کی، اما رندیگ یسرانجام راه رفتن را فرا م ،خوردند نیکه آنان چند بار بر زم

دشوار است که این افراد  يرو برا نیا از .گام بردارند گرانیکمک د یو ب ستندیخود با يکوشند تا بر پا ینم گریکند که د یزده م

 یدر وضع کنون اند که گرفته خو بودن ریصغ به این مردم چنان. بیرون آیند ،شده است آنان ثانی فطرتگویا که  بودن ریاز صغ

  .است هدادن آنانبه  را ياجتهادچنین  ي هاجاز کسیهیچ  ا به حالت زیرا ؛اند ناتوان واقعاً از به کار بردن فهم خود

، رود الهی به شمار می یموهبت کهت یعقالن ناصحیح از ي استفاده يبرا یکیمکان يابزارها به سان 1یو اعتقادات جزم نیقوان

 دنیبندها را بگسلد در آن صورت هنوز هم در پر نیبتواند ا یاگر کس یحت. کند یم یفرد را دائم بودن ریکه صغ است ییبندها

ق ها موفّ از انسان يفقط معدود جهیدر نت .عادت نکرده است فکري از فراخنوع  نیاو به ازیرا  ت،مردد اس کیبار اریبس یاز گودال

 .رندیگ شیمطمئن در پ یو راه ندیآ رونیاند که ذهن خود را بپرورند و از صغارت ب شده

 باًیتقر يه شود، روشنگرداد ي، اگر آزادقتیدر حق .است اریکنند بس شیاند مردم خود را روشن ي هاحتمال که عام این        

 یرانمتفکّ شهیهم ،اند شده دهیعوام برگز يها توده سرپرستانِکه به عنوان  یکسان انیدر م یچون حت .اجتناب ناپذیر است

 تیثیرا در خصوص منزلت و ح یافکنند و روح درك عقالن یخود به دور م دنصغارت را از گر وغیهستند که  شیاند مستقل

در  دیموضوع را با نیا ژهیبه و .گسترند یم شدیندینباشد و مستقل ب ریصغ گریکه د یهر انسان ي هفیوظ مورد در زیو ن شیخو

 ییکنند که ابداً توانا شان کیتحر ییها میممکن است آن ق ،اند برده وغی ریها ز میبار ق نینخست يکه برا ها را نظر داشت که توده

دارد  يآور انیز رابداع خرافات چنان اث رایبمانند؛ ز وغی ریسازند که ز ریها را ناگز میق ي ههم زیها ن روشن شدن را ندارند و توده

با شیوع این خرافات نتیجه جز این نخواهد  .دنریاز اعقاب آنان انتقام بگ ایخرافات از ابداع کنندگان خود همان  که ممکن است

 ایستمگر  یمیبه رژ ای يفرد یانقالب به خودکامگ کی دیشا. دلیه به پیش روها کندتر از حالت او بود که روشن ساختن توده

به وجود آورد؛ بلکه بر عکس، خرافات  یواقع یاصالح شه،یاند يها وهیتواند در ش یدهد؛ اما انقالب هرگز نم انیپا چپاولگر

  .دنافکن ردن او میبه گرا  يا تازه تیعبود وغِیفکر،  یب ي هکنترل تود يبرا د،نریگ یرا م نیشیخرافات پ يکه جا يدیجد

                                                             
یکی . ها محتمل نداند و بر آن عقیده مصر باشد نادرستی آن اصطالح جزم اندیشی در فلسفه به تفکراتی گویند که متفکّر هیچ گونه شکّی را در درستی یا -1

اند، حوصله ندارند  این فالسفه تنبل« کشد که  رود و فریاد می نویسد که شبی در مجلس مهمانی، او از جا در می از دوستان نزدیک راسل در خاطرات خود می

شاید « : گوید و چند دقیقه بعد می. »... روند و  ي مشکالت طفره می دانند؛ از همه دانند، علم نمی ها هیچ بلد نیستند؛ یونانی نمی با مسائل مهم درگیر بشوند، این

   )13: 1394راسل، (. »کنم  انصافی می هم من دارم بی

 



 
 

142

 نیکمتر ها، يانواع آزاد ي هکه از هم يآزاد آن نوع -آن هم .است يبه آزاد ازیفقط ن فتیمکه گ یاز آن نوع يروشنگر يبرا

چون و : که میشنو یرا م ادیفر نیاز همه سو ا اما 1.امور ي هخود در هم خرد یعموم يریدر به کارگ يآزاد یعنی .خطر را دارد

؛ پرداخت کن! چون و چرا مکن: دیگو یم اتیمشق کن؛ مأمور مال! چون و چرا مکن: دیگو یخود م ردستیافسر به ز !چرا مکن

ر چه دلت ـه ي هدربار یتوان یتا م دیگو یهست که م ییاما در جهان، فرمانروا(  ان بیاور؛میا! چون و چرا مکن: دیگو یم شیکش

 يهستند که همه جا بر آزاد ییها تیمحدود يبه معنا ها نیا ي ههم 2). باش فقط فرمانبردار یخواهد چون و چرا کن؛ ول یم

 جادیسد و مانع ا ينه تنها در راه روشنگر تیشود و کدام محدود یم يسد و مانع روشنگر تیاما کدام محدود. شوند یم لیتحم

آزاد  شهیهم دیاز خرد خود با یمومع يریبه کارگ: است نیمن ا پاسخ شود؟ یم زین يروشنگر شرفتیپ وجبکند بلکه م ینم

  ... مردم ببرد انیرا به م يتواند روشنگر یخرد است که م يرینوع به کارگ نیباشد و فقط هم

را بپردازد  ها اتیمال نیا دیکه او با یوقت قت،یاند سرباز زند، در حق که بر او بسته ییها اتیتواند از پرداخت مال ینم شهروند       

 ها اتینپرداختن مال رایز (شود و او مجازات شود  یتواند جرم تلق یها م است و نپرداختن آن یربط یها موضوع ب آنانتقاد از اخذ 

که عامل مخلّی در رشد تمدن به  مرج استو   آزادي نزدیک به مفهوم هرجاز این نوع  [).  نجامدیب یومعم یتواند به نافرمان یم

 نیناعادالنه بودن اخذ چن یحت ایناروا  ي هتواند نظر خود را دربار یپژوهشگر م کیشخص در مقام  نیاما هم]  آید حساب می

 نیا هم. خود عمل نکرده است یمدن ي هفیوجه برخالف وظ چیکار به ه نیبه گوش عمومِ مردم برساند و او با ا ییها اتیمال

 يسایکل ي هها و مؤمنان حوز ست به طلبهش اا که در استخدام ییسایکل اناست که طبق اعتقادات هم دیمق شیکش یک طور

کامل دارد، و  يپژوهشگر آزاد کیاما او در مقام . اند او را استخدام کرده قرارداد است که نیبراساس هم رایدهد، ز میخود تعل

غلط  يها بهجن ي هکه دربار یجیکرده و نتا یبررس قاًیدق ریخ تینرا که با  ییها شهیآن اند ي هکه هم دارد، فهیوظ قتیدر حق

  . به اطالع مردم برساند ییسایو کل ینیبهترکردن امور د يخود را برا يشنهادهایپ زیاست و ن دهیها رس بدان شیسایاعتقادات کل

                                                             
توان اصول  مردم است که میداند در همین نکته نهفته است که تنها با دخالت و حاکمیت  هاي حکومتی میتنها دلیلی که دموکراسی را بهتر از سایر روش -1

ممکن است به ما بگویند که آزادي به مفهوم باز شدن درهاي انتقاد و گفتگو در جامعه . گري و اعمال جبر در اجتماعات رواج داد انسانی را بدون سلطه

تواند راه خود را بهتر و  ها است که می نظریه و ممکن است تا حدي نیز چنین باشد؛ اما جامعه در کشاکش این. تواند به تشویش اذهان عمومی بینجامد می

اما اگر این نوع از آزادي داده نشود ممکن است . به ویژه که اگر این انتقادات از سر صداقت و با نیت خیرخواهی و نه خودخواهی انجام پذیرد. تر بیابد سریع

بعید نیست که افراد آن جامعه . بار خود را نشان خواهد داد ي کوتاه اثرات زیان هدر وهله نخست همه چیز رو به راه و آرام به نظر برسد، اما پس از یک دور

چنان له شوند که دیگر کسی نداند که  -اند که ناشی از استدالالت ضعیف آنان است و چه این که متفکران در ابراز نظر مخیر نبوده -زیر آوار سردرگمی

و تقریباً در  -هاي عمومی بینیم که در راي گیري براي مثال و بر خالف انتظار می. نه شایسته است که باشدخواهد و یا اوضاع چه گو اصوالً چه چیزي را می

در صورتی که اگر . اغلب منافع شخصی بر منافع گروهی، و منافع گروهی بر منافع ملی، و منافع ملی بر منافع جهانی، رجحان و برتري دارند -تمامی کشورها

ما امیدواریم روزي را . گرفتند، رسیدن به زمینی آرمانی در دو قدمی تصور ما بود النفسه در نظر می اي دیگران و صالح انسانی را فیتمام ساکنان زمین رض

 .شاهد باشیم که تمامی اجتماعات بشري با هم سازگار و یک دل و یک جان گردند

داند و این طور نیست که انسان به هیچ  عروف فطرت ما است، مسلّم و ضروري میدانیم که فلسفه عملی کانت پیروي از قانوان اخالق را که م ما می -2

اما این عبارت که در متن اصلی نیز داخل دو هالل . تواند به استعاره از قانون گذار اخالق یا همان خداوند نیز باشد می !Obeyي  پس کلمه. اصولی بند نباشد

پادشاه وقت پروس در آن زمان که فردي هنردوست و حامی روشنگري بوده  Frederick the Great[ دوم آمده به احتمال زیاد ستایشی است از فردریک 

کند که  بلکه توصیه می. و بایستی این را در نظر داشت که آزادي اندیشه یا عقالنیت مدنی به هیچ وجه مرادف با سرپیچی از قوانین وضع شده نیست] است 

  . درَببیت که با رشد عقالنیت در جامعه یا ارتقاء فرهنگ عرف امکان پذیر است، به پیش آن قوانین را در جهت تعالی بشر
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 سایمقامش به عنوان خادم کل لیچه را او به دل آن رایز .بر وجدانش بگذارد ینیتواند بار سنگ ینم زیچ چیباره ه نیدر ا       

و به  گرانید ییندارد؛ بلکه تحت راهنما ياریاخت چیها ه آن نشیهستند که او در گز ییزهایدهد چ یم میتعل ایکند  یوعظ م

 میآن تعال ای میتعال نیبه ا لیدال نیما به ا يسایکل :خود خواهد گفت يها مثالً او در وعظ. دهد یم میها را تعل آن گران،ینام د

 احکام را بر یعمل يکاربردها ي ههم شیسایمؤمنان عضو کل يبرا لهیوس نیاو بد .بندد یها را به کار م اعتقاد دارد و آن

تواند خود را متعهد به بازگو کردن مسائل  اما او عالوه بر این می .نباشد موافق ها آن با از جان و دلخود او  دیشمارد که شا یم

هیچ مغایرتی با ذات دین  که نهفته باشد یقتیها حق که در آن ستین رممکنیکامالً غاین  رایزضمنی آن احکام نیز بداند؛ 

: است یکه همگام با نظم مدن ندیبب یمورد نظر را در اوضاع اجتماع ای یقیحق ياراده، بهبود نیدر ا اریشهر اگر ..1.نداشته باشد

مداخله در امور  رای، زدانند انجام دهند یم يخود ضرور يرستگار يچه را برا تواند اتباع خود را آزاد بگذارد تا آن یپس م

ممانعت به عمل  افراد گرید یدر امور وجدان يهر فرد ي هانیزورگو ي هاز مداخل دیبا نروااما فرما. ستیاتباع کار فرمانروا ن یِوجدان

دانند  یم نیخود بهتر يرستگار يچه را برا را به وجود آورد که اتباع بتوانند آن یطیجا که در توان دارد شرا تا آن دیآورد، او با

   .و انجام دهند ابندیدر

اتباعش که نظرات  يها در نوشته رایشود، ز یکند از فر و شکوهش کاسته م مداخلهاتباعش  یدر امور وجدان ییاگر فرمانروا

 يها مداخله کند و نوشته يامور نیاما اگر او در چن. حکومتش را بسنجد تیمحبوب زانیتواند م یکنند او م یم انیب خود را

نظر خود انجام  ریکار را ز نیا ای دهد و ارتحت نظارت حکومت قر ،کنند انیخود راب ینید يها شهیکوشند اند یباعش را که مات

 نیاز ا یو حت ؛) 2ستیامپراتور باالتر از دستور زبان دانان ن( : است که دهیسرزنش را به جان خر نیدهد، در آن صورت او ا

خود را به عنوان  تیکند، مرجع یبانیاتباعش پشت گریمستبد بر د یچند روحان ینیداد دبدتر، اگر او در کشور خود ازاستب

»  م؟یکن یم یزندگ شیاند روشن يما در حال حاضر در عصر ایآ «: اکنون بپرسند که اگر .دهد یحکَم بر باد م نیتر یعال

 تااند  که وجودشان الزم زهایچ اریبس یضاع کنوناما در او. » میبر یبه سر م يروشنگرنه، اما در عصر  «: است نیپاسخ آن ا

به  ینید يها فهم خود را در موضوع و بدون کمک دیگران، با اعتماد به نفسو  یکل، بتوانند به آسان کی ي هها، به منزل انسان

است که آزادانه در  ها گشوده شده انسان يدهد راه برا یکه نشان م است در دست یروشن يها اما نشانه. کار برند، وجود ندارند

برداشته  انیاز م جیتدره ها از صغارت خود ب انسان ییدر راه رها یعنی ؛یعموم يموانع در راه روشنگر. روند شیجهت به پ نیا

  .است و دوران فردریک يعصر، عصر روشنگر نیلحاظ، ا نیاز ا. شوند یم

                                                             
چه بسا که در . جو هستیم و عکس آن همیشه صادق نیست جو بودن، دین اصلی در دین نیز همان رسیدن به حقیقت است و ما به شرط حقیقت مقصودالبته  -1

یل خود دین و ذات آن بر ما مکشوف گردد که در حاالت دیگر چنین عطایی نصیب ما نشود و اصل حقیقت راه رسیدن به حقیقت ممکن است مسائلی از قب

که خود [ تنها براي خدا : دهم قُل انّما اَعظُکم بواحده أن تقوموا للّه مثتی و فُرادي ثم تتفکروا؛ بگو که من به یک سخن شما را پند می: است و باقی فرع که

  )46: سبا(. عقل و فکرت به کار بندید] ي من  در باره[ قیام کنید دو نفر با هم یا هر یک به تنهایی و سپس ] یی حقیقت است و زیبا

تاریخ این . باشد که در زبان انگلیسی نیز کاربرد دارد می !Caesar non est supra Grammaticos :التینی به صورت االمثل عبارت فوق یک ضرب -2

اي را به اشتباه که از حیث دستور زبان  کند، کلمه امپراطور روم در یک شورایی که اقدام به سخنرانی می. م1414در سال : است کهالمثل از آن جا  ضرب

ی در کند که اگر چه خطای شود، با عصبانیت اعالم می وقتی این ایراد از طرف حضّار بر او گرفته می. برد ي خود به کار می داللت به جنس مؤنث دارد، درباره

در این حین گویا یکی از حاضران از جاي خود بلند شده و . اما به هر حال او یک امپراطور است] اش دارد  که داللت به خواجگی[ ظاهر کالم رخ داده است 

داشت  بخواهند از اهمیت و پاسشود که هرگاه  سرعت ممکن تبدیل به مثلی رایج می پس عبارت فوق به ! امپراطور باالتر از دستورزبان دانان نیست: گوید می

جاي حاکم در امورات غیر ضروري و به عکس است  ي کانت بیشتر به معنی دخالت نابه اما در جمله. آورند المثل را می دستور زبان سخنی بگویند این ضرب

  .خواهند که حاکمی محبوب داشته باشند در حالی که همه دوست دارند و بلکه می. که در این حال مسلم است  از ارج و شأن او کاسته خواهد شد
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بلکه  !اتباعش مداخله کند ینیکه در امور د ستین نیا اش فهیوظ دیداند که بگو یشأن خود نم که کسر يا شاهزاده       

 - تاس رفتهیرا نپذ 1تولرانت زیعنوانِ غرور آم حتی او .کامل بدهد يشان آزاد ینیاست که به آنان در امور د نیاش ا فهیوظ

 یوان شخصاو را به عن ندهیآ يو نسل ها یاست که نسل کنون نیا ي هستیاست و شا شیندخود روشن ا اي چنین شاهزاده

نوع بشر را از صغارت آزاد ساخته و همه را  -مربوط استجا که به حکومت او  تا آن دست کم -بار نینخست يکه برا ندیبستا

مقدس  شانیشاهزاده، کش نیا ییتحت فرمانروا. رندیآزادانه به کار گ ،یامور وجدان ي هآزاد گذاشته است تا خرد خود را در هم

شان،  ییسایکل یرسم فینسبت به وظا يداورشیاند به دور از هر گونه تعصب و پ ن پژوهشگر، توانستهدر مقام خودشان، به عنوا

 ییرتهایمغا هاسایدر کل مرسوم میبا تعال شان يکه پژوهشها يدر موارد حتی -خود را قاتیتحق جینظرات و نتا پیداآزادانه و 

  .. . ندبگذار انیدر برابر چشم جهان قیدق یبررس براي -است داشته

و  شیام که خود بر خو دانسته یرا خروج انسان از صغارت يروشنگر یعنیام؛ دانسته ینیرا امور د يمن کانون روشنگر       

و  يندارند که در امور هنر يا عالقه چیما ه انیکه فرمانروا نینخست ا ؛رایز .کرده است لیتحم ینیدر امور د ،از همه شیب

. نوع صغارت است نیتر نیو هم ننگ نیبارتر انیهم ز ینیکه صغارت د نیدوم او  .رندیرا بر عهده بگاتباعشان  مِیعلوم، نقش ق

چنان که  هم. هست زین ینیدر مباحث د يبه روشنگر لیکه اکنون در رأس دولت قرار دارد ما یتفکر آن شخص ي هویاما ش

است که  افتهیدر رایفراتر روند؛ ز ها قلمرو نیاز ا یها حت يآزاد نیخواهد که ا یعلم و هنر است و م يهادر قلمرو يخواهان آزاد

به کار برند و  یدهد که اتباعش خرد خود را به طور عموم یاجازه م نیبنابر ا. ندارد شیقانون گذار يبرا يخطر چیه يآزاد

از  پرده یو ب حیلزم انتقاد صرکار مست نیاگر ا یبگذارند؛ حت انیبهتر در برابر جهان نیوضع قوان ي هبارخود را در يها شهیاند

و از  ستیسربلندتر از او ن ياریشهر چیلحاظ ه نیاز ا. میرا دار یدرخشان ي هنمون نیباشد، ما در برابر خود چن يجار نیقوان

  .کنیم یروست که به او افتخار م نیهم

 طرف بر یگسترده، موانع یمدن يِشد؛ اما آزادتر با مناسب شهیاند يِآزاد يگسترده، برا یِمدن يِرسد که آزاد یبه نظر م. ..      

 ي هدهد تا بتواند دامن یم شهیاند يبه آزاد یکاف يمحدود، جا یِمدن يبرعکس، آزاد. کند یم جادیا شهیاند يآزاد يبرا یناشدن

سخت  ي هپوست ریاست، ز ردهک یکه دلسوزانه از آن مراقبت م مغز را عت،یهمان گونه که طب. خود را کامالً گسترش دهد

 (گذارد  یمردم اثر م تیبر ذهن جیبالد و به تدر یم یشیآزاد و خواست آزاداند دنِیشیبه اند یدلبستگ زیطور ن نیهم .پروراند یم

 ریثتحت تأ زیها را ن اصول حکومت یحت يآزاد نیا).  سازد که آزادانه عمل کنند یآنان را توانا م ش،یاز پ شیب ق،یطر نیو از ا

، اند یافته نیاز ماش شیبارزشی ها، که اکنون  هاست که با انسان که به نفع آن افتیها در خواهند  حکومت راید؛ زقرار خواهد دا

)با اندکی تغییر/ موقن داهللای :ترجمه ؛1784ام سپتامبر  یپروس، س برگ درزگوتیکانت،  مانوئلیا( .» رفتار کنند آنو مناسب شأن  با حرمت
2   

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- Tolerant سازشگر یا مصلح: صفت نفسی است که توان پذیرش آراء و رفتارهاي مغایر با خود را داشته باشد.   

  - 2 http://rasekhoon.net/article/show/708443/ 
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  الدین و شخصیت عرفانی او جالل الناموي  درباره - 4- 1

 را، بی نیاز از تعریف شخص است که عطر وجود اوهمان  ي سخنانطبله .اوست ان خودف هر گوینده سخنبهترین معرّ       

  .پراکندبه اطراف و اکناف می عطّار

  )46 :زل، غ1383موالنا، (  ی نخواستاهاب خط و گوکس از آفت چهیروي چو ماهم گوا است        وسف کنعانیمی                 

  .روشن خواهد بودنیز ي آن ، سرچشمهباشدگرفته  آن بوي عشق سخنانی که حرف به حرف

    )همان(  هاستبوي که در مغزهاست  در چشمکه رنگ ا       ـواه شمـگ  ـستا کیـهاي گـل و گلـزار              

هجري قمري در بلخ به دنیا آمد؟ کسی که در بغداد ازل کوس  604ل سال که بگوییم در ربیع االو پس چه حاجت به این

  انالحق زده، دستخوش شب و روز کی باشد؟

       )731: همان(  .بود ي منصورپیش ازآن کاین گیر و دار و قصهکوس انالحق مــی زدیم         مـا به بغداد ازل              

     )302: همان(   ؟شــب ز ورا  کـــی  گذارم  روب  روز  و  شـد مـجنون کـنم        ا همـچو خوروز و شـب ر              

  و آن کسی که هفت گردون را بر گوهر یکتاي خویش تنگ دیده در بلخ و بخارا کی گنجد؟

   )1759: همان(  ن دو گم شد در آن جهان کـه منمکـیان و آن جهــان مرا مطلب        این جهــ                    

العارفین از بزرگان و خاندان خطیبان بلخ بوده است؟ و محمد را  ین ولد، ملقّب به سلطانالدبگوییم پدرش بهاءچون است اگر و 

شناسد و م و حوا نمیخواند و آدآن کس که خود را طفل عشق می. اندخواندهین میالدز همان کودکی به جهت تکریم، جاللا

   ین چون باشد؟داند، فرزند بهاءالدرا لهو و شوخی می هاي خاکی نسبت يهمه

  )506 :همان(  ـویش و تباریـم نیستتر از این خخوشمن آن است که از عشق زاد        ش ـخوی                    

تا آن . مکان گفت زمان و يکه عالم، عالم صورت است و گفتار، و به ناچار بایستی این ظهور را در آیینه کنیماما چه        

از منابع دست . شویم، به بیان تاریخی آن خواهیم پرداختیت عرفانی موالنا نزدیک اندازه که بتوانیم به خطوط فکري و شخص

مناقب ( ین محمد، فرزند ارشد موالنا و دیگر الدي بهاء، نوشته)معارف سلطان ولد ( توان گیري این خطوط میاول براي پی

ها با آثار خود موالنا به تاریخ ي آنو مقایسه و از وجوه مشترك ي احمد افالکی از مریدان موالنا را نام بردته، نوش)العارفین 

متأخر، به ویژه گوید از منابع چه می این آثار را نداشته و هر آن ي نگارنده فرصت مطالعه. نزدیک شد نیالد زندگی جاللواقعی 

ین کوب عبدالحسین زر ه تا مالقات خدا، اثر دکتره پلّپلّ ي فیه ما فیه و همبر گزیده ايي دکتر حسین الهی قمشهمقدمه

  .خواهد آمد افادت هر دو کتاب کم از، یا دستبوده عین عبارات ایشانز ا بخش این پس. خواهد بود

بود، علماي ظاهر بین و  و چون بر طریق عارفان. در بلخ مسند ارشاد و هدایت داشت -پدر موالنا -ین ولدالدشیخ بها «

زمان غبار آلود ساختند اهل جدال و قیل و قال نزد سلطان محمد خوارزم شاه از وي سعایت کردند و هواي بلخ را بر آن بزرگ .

آن زمان که اکنون[ ام توفان سهمگین مغول به دیار خوارزم و بلخ و چون در همان ای در افغانستان است  در خراسانِ بزرگ [

ین الد در آن زمان جالل. لخ بیرون آمدبه قصد زیارت بیت اهللا با تمامی اهل بیت از ب 616ین در سال الدشد، بهاءمی نزدیک

سید، از ربه هر شهري که می]  بوده استچنین  و عالمان آن زمان چنان که سنّت عارفان[ ین بهاءالد. دوازده سال داشت

  . شتافتیشان میشد و به خدمت ابزرگان آن دیار جویا می
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ین مشاهده الدبهاء ار رفت و شیخ که نشان بزرگی در جبین کودك خردسالِمعروف است که در نیشابور به دیدار شیخ عطّ

تو آتش در خرمن زود باشد که این پسر  <: ین هدیه کرد و پدر را گفتالد ي خود را به جاللنامهاي از مثنوي اسرارکرد، نسخه

. به ارض الروم، یعنی آسیاي صغیر یا روم شرقی رسید 617ي خدا، در سال ین پس از زیارت خانهالدبهاء .> سوختگان عالم زند

ین الدوزیر صاحبدل و دانشمند او، معین و) 616- 634(ین کیقباد سلجوقی الدقبال پادشاه آن دیار، سلطان عالءجا با است و آن

شهري [ تمام در قونیه، پایتخت آن اقلیم،  ت و حرمتو به عزّ. برو گردیدروافان گوهر شناس بودند، پروانه که هر دو از صرّ

  . که دیده از جهان فرو بست به تدریس و ارشاد مستعدان مشغول بود 628رحل اقامت افکند و تا سال ] پهناور در ترکیه کنونی 

در همین . معارف احاطه داشت ي علوم وشت، و هم در آن سن جوانی بر زبدهپدر بیست و پنج سال دا موالنا در زمان مرگ

ین بود به قونیه آمد و چون مراد را نیافت، به ارشاد فرزند او الدذي که از مریدان بهارمین محقق تالدبرهان ها بود کهزمان

در این . دش سالکان طریقت نایل که به مقام پیشوایی اي یافت تا اینن ترتیب موالنا از هر خرمنی خوشهبه همی. مشغول شد

نه سال داشت و از همسرش گوهر خاتون، دختر خواجه الالي سمرقندي که در هجده سالگی به اشارت پدر با و حال موالنا سی

  .ستی موالنا را زیر و زبر ساخترویدادي شگرف بنیاد ه 642ا در سال ام. او عقد محبت بست، داراي چند فرزند بود

  )162 :حافظ، غ( ! با خرمن مجنون دل افگار چه کردوه که          رقی از منزل لیلی بدرخشید سحرب                               

این . معروف بود یا شمس پرنده) ان شیخ پرّ( این واقعه طلوع شمس، شمس الدین ملک داد تبریزي بود که در میان خلق به 

گرفت و  ، گمشدگان بیابان حیرت را دست میچون خضر رفت وود که پیوسته از شهري به شهري میوجه تسمیه از آن رو ب

از  گاهیگویا سحر. نهادد، بلکه انگشت بر مرشدان کامل میاو را با عوام کاري نبو. شدرساند و خود ناپدید میآبادي می نزدیک

 )مقاالت شمس (  .>ا به زیان برنددریغ است او ر. ستناهموار گرفتار ا میان قومِ] موالنا [ ي نازنین ما آن بنده <:غیب او را گفتند

                                     .»د ـآمرود ـا فــونیه بر موالنـدر ق ین بودالد نوي جاللـالد معـقت میــه حقیـه بـک-رخندهـال فــدر آن س سـشم

   )به تلخیص/ 20تا  15: 1386اي، الهی قمشه( 

 بازار قونیهدر عی از مریدان، آن روز که موالنا با آن همه خرسندي و با جم« : اندشمس با موالنا را چنین نقل کرده دیدار

  .آمدبه نزدیک موالنا می ز میان جمعو ظاهري خسارت دیده، ا کسوتبا  پوشی ناشناسبوالعجب و سیاه  ی، درویشکردمیسیر 

  )70 :، ب1دف(   نیست بود و هست بر شکل خیال    مــی رسیـد از دور مـانند هالل                              

، خیره را تحمل کنند هاي او که هیچ یک از مریدان و شاگردان جرأت نکرده بودند شعاع نافذ و سوزان آنآن درویش در چشم

ر ال است، محمد ساین چه جاي سؤ :د؟ موالنا گفتمحمد بزرگ بود یا بایزی !عالم معنی افصرّ :شد و با صدایی بلند گفت

ما عرفناك حق  <: پس چون است که محمد گفت :گفتدرویش . ي انبیاست و بایزید تاج سلطانی از پیروي احمد داشتحلقه

تو را چنان که  :کرم استعبارت نخست ناظر به حدیثی از پیامبر ا[  ؟> ما اعظم شأنیو سبحانی  <: و بایزید گفت >معرفتک 

ز عارفان بزرگ قرن دوم املقب به سلطان العارفین  -عبارت دوم از قول با یزید بسطامیو . ست نشناختما ي مقام توشایسته

از زبان حق گفته  ،به حق و این را در حال وجد و اتّصالِ .امیش مرا سزاست که چنین بلند مرتبهستا :گویدکه می - هجري است

                       .] در مثنوي خواند ستیان آن را هم بایتبود و داس

  ) 2125 :، ب4دف(   چند جویی در زمین و در سما؟        ام الّا خــدا نــیست در جبــه                            
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ظاهر سخن از پرسشی . استسؤال تنها یک سؤال نیست، بلکه خود حاوي پیامی دیگر و از جنسی دیگر  موالنا دانست که این

اهی به اهللا خو ه گونهین در زیر بار این همه علم، چالد گفت، که اي جاللمی يدیگر کرد و لحن سخن چیز حکایت می

ر چه از شراب کران بود؛ همحمد را گنجایش بی ت،اختالف در ظرف اس: گفت. اي درویش تو خود برگوي: رسیدن؟ موالنا گفت

  )117تا  105: 1388 ،ین کوبزر( .» ید به جامی مست شد و نعره برآوردچنان خمار بود، اما بایز ریختند هممعرفت در جام او 

اه هم صحبتی با رموالنا از این دیدار مست شد و به پاي آن بزرگ افتاد، عقل و کسب و کار و علوم به کناري نهاد و در « 

  . هاي نخست پاي از تدریس و افاده باز کشیدشمس از همان روز

  زاهد کشوري بدم، صــاحب منبــري بدم        کــرد قضا دل مرا عــاشق و کف زنان تو              

   )2152 :، غموالنا(  ـان توند بنده را در غم و امتحـعــقل نما         هر نفسی بگوییم عقل تو کو چه شد تو را              

ي خود پذیرفت و با شوق و ن هر دو مهمان روحانی را در خانهین زرکوب بود که ایالد ي صالحخلوت سراي یاران، خانه گاه آن

مه ین جوان بود که در اطراف مرشد خود، در حوالی خلوت هالد و از مریدان تنها حسام. هده گرفتها را به عخدمت آن ،تمنّ

و موالنا هم که . ، دفتر و کتاب جایی نداشتآمدبه حساب می که امیینِ با ذوق الد ي صالحدر خانه. در رفت و آمد بودجا 

  .ن را درکنار شمس فراموش کرده بودعادت به مطالعه داشت، آ

   )209 :حافظ، غ(  ــاشـد ـــم عــشق  در دفـتر  نببشـــوي  اوراق اگـر  هـم درس مـایــی        کــه عل               

نه  .اض به شمس آغاز شدگذشت که کم کم صداي ناخرسندي مریدان و اهل خانه، به نشان اعترحدود سه ماه از خلوت می

ا را شیفته و به که مجالس درس و وعظ و کتاب و دفتر تعطیل شده بود، بلکه بیشتر به این خاطر که موالناین خاطر  فقط به

گاه که شور و  گهو بود  گوش به فرمان خود کرده ،آموزها را چون کودکی نوآن دیدند که شیخِي شمس میخیال خود فریفته

  )115و  114: 1388 ،ین کوبزر( .»بستند به شمس می دیدند، گمان سحر و فسونمستی موالنا را می

  )2152 :، غموالنا(  ه می فاش کند نهان توک ان کنیـهند نـخوشی        چمرده اگر ببیندت فهم کند که سر                

  شمس سحر بیان داشت ولی افسونی در گوش موالنا نخواند،« 

   )898 :، غهمان( رود دا مـیــر خـند؟ ذکــی کر کـحر اثـس :      ـتسست بخندید و گف! وگريجاد: گفتم                

ي عاشقان جهان را شق سوزان موالنا به شمس، که قصهع. نظر بودبلکه شمس در دانشگاه معرفت، استاد کرسیِ شهود و درس 

ایستی در دیوان چنان که شرح این واقعه را ب. تافتحق بود که در سیماي الهی شمس می منسوخ کرد، محصول دیدار او با

  )28:ص، 1386اي، الهی قمشه(. »شمس جست و جو کرد 

  شمس من و خداي من: فتم این سخنفاش بگ        دواي من پیـر مـن و مـراد من، درد من و              

  ام، شمس من و خداي منگزار من        شکر تــو را ستاندهاي حق حق ،اماز تو به حق رسیده              

  مات شدم ز عشق تو زان که شه دو عالمی        تـا تـو مـرا نظر کنـی، شمس من و خداي من              

  )21: موالنا(  شمس من و خداي من: محو شدم به پیـش تـو تـا که اثـر نمـاندم        شـرط ادب چنین بود              

  

  



 
 

148

 ممتکلّ در بسیاري از موارد .یچ معلوم نیست که روي این سخن با کیستابیات چنان است که ه گاهی در دیوان شمس       

 ي این سخن موالنارسد که آیا گویندههوده به نظر میدشوار و یا بی التفات گیري منطقیکند که پیبه سرعت تغییر می چنان

آهنگ با ناي موالنا در و هم کندگم میخود را  در این حال است که خواننده ؟گوید با ما سخن میخود حق است که یا  و ستا

. اي هوانندـنه موالنایی هست و نه شمسی و نه خ ن حالـزیرا در ای. پردازدبه رقص و پاي کوبی می عالم تافضایی به دور از کثر

 ابدی دل در چه هر ،افتد دل در چون که است یآتش را عشق «: عراقی در لمعات گوید .شودست که باخته میتنها عشقی ه

 من: گفت آمد، یلیل گفتندکه  بود، سوزش نیا در مگر مجنون. کند محو دل از زین معشوق صورت که يحدبه  تا بسوزد، همه

  )518 :1382 فخر الدین عراقی،(. » امیلیل خود

  خرید و با افسرده دالن جنگی نداشت، نا مالمت اهل قونیه را به جان میبه هر حال موال
  

  )798 :غ ،1383موالنا، ( با دل مرده دالن حاجت جنگی نبود ننگ عالم شدن از بهر تو ننگی نبود                              
  

به  )اي شد ریزي، بچهونازنین پسر بهاء ولد متابع ت ( :که خاستبر میگاه از طرف صوفیان شهر  ها که گهوشه و کنایهاما این گ

و یکم  که موالنا را از عزیمت خویش آگاه کند، بیست که ناگهان و بی آن تا این. ستخَرسید و دل او را میگوش شمس می

  :و فغان موالنا برخاست کهد، و آه پدید ششمس از قونیه نا 643شوال 

  ـا راـشید یـار مبکَ !برویــد، اي رفیــقان

  ریـز پا راـبه مـن آوریــد یک دم صنم گ

  هاي رنگین رین به بهانهـاي شیـه به ترانه

  بکشید سوي خـانه مه خوب خوش لقا را

  وگر او به وعده گوید که دمـی دگر بیایم،

  .)به روایت افالکی یکی از چهار غزلی است که به خدمت شمس فرستاده شد/ 163 :، غهمان(   ه مــکر باشد بفریــبد او شما راهمه وعد

ن مریدا ام موالنا خلوت را نشکست و بر خالف انتظارِدر این ای. به هیچ روي میسر نبود ستن اومکان شمس نامعلوم و جولی « 

مریدان با اظهار تأسف و  .دانستوعی خیانت به شمس میتن خلوت را ننگشت، چرا که شکسبه محفل سابقِ وعظ و خطابه باز 

موالنا عذر آنان پذیرفت ولی . هایی از درِ پوزش درآمدند و با تضرّع آمادگی خود را براي جستن شمس اعالم کردندبا نامه

به دعاي خیر مشغول  موالنا را معلوم باشد که این ضعیف (: رسیداي کوتاه از شمس که باالخره نامه تا این. را نشکستخلوت 

ین را به الدگاه موالنا، بهاء آن. ي مختصر را مسافري از دمشق آورده بوداین نامه .)کند اي اختالط نمیت و به هیچ آفریدهاس

فرستاد تا  گداز در شرح و مراتبِ اشتیاق به شمس، سوي دمشقها و غزلیات جانیست تن از مریدان، به پیوست نامههمراه ب

  )به تلخیص/ 133تا  127: 1388ین کوب، زر(. »باز نگردند  بدون شمس

  

ــم عشــ    ــز غ ــدا ک ــه خ ــزم ـب ــزم نگری   قت نگری
          

ــان  و   ــی ج ــن طلب ــر از م ــتیزم  ،گ ــتیزم نس   نس
  

ــایی     ــو نی ــا ت ــدا ت ــه خ ــف ب ــر ک ــدحی دارم ب   ق
         

  زمــــ وشم نـه بری ــــ امت نـه بن ـهله تا روز قیـ   
 

  هترم روي چو ماهت شـب مـن زلـف سـیا    ـسح
         

  یزمـــ ی رخ و زلفت نه بخسبم نه بخـدا بــبه خ  
 

  لمــــ و دلیـال تـ ـــ لز د  ،لمــــ ال تو جلیــز جل
         

  ش تیـزم ـن آتـلم که در ایـسل خلیـکه من از ن  
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       Thinking is necessity of the human being. We could say: The man is thought itselt. 

The man- face to face with the facts- continually asks to himself infinite questions. In this 

way by seeking of the truth, step by step had been in promotion. Questions like: is there 

something to know? and what kind of knowledge is there? Could we know the truth? 

Where we came from and where are we going? What is the universe made of? and what is 

our duty in it? Is the death end of the story? And if it’s not, how would it be? 

   Since the Unity descend into the three zones or perceptions (we called them 

principles): 1- Theoretical reason 2- Practical reason 3- Aesthetic reason, so we will have 

three main questions, which are dignity in all human being. These questions as Immanuel 

Kant’s argued are: 1- What can know? 2- what ought I do? 3- what may I hope for? in this 

dissertation we will study these main questions as they are according to Kant’s table 

works.  And will reference in some statements to his philosophical inductions.  

As we check them out, while we compare them with sufistic matters, will born so many 

other problems by Theoretical subjects, which almost came from by idiomatic differences 

(or at least review of them were important in writer’s sight). In this case we will express 

them in a separate topic, and Rumi will be our evidence in these problems. After that we 

will show there is no big disagreement between the results. And the way is being in love: 

Truth, Goodness, Beauty.     
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