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فلسفه در ایران باستان

.نیستاز ایران باستان زیاد باقی  مانده متاسفانه مدارک •

.هیچ اثر فلسفی وجود نداردبه  دست  آمده آن چه نیز در •

تا از دوران هخامنشیان سال 1400در که آید بسیار بعید به نظر می•
.ده باشدعلمی نگاشته نشایران کتابهای تمدن بزرگ ساسانیان در انقراض 

زیرا . دانندوجود علوم نمیعدم ی را نشانهعدم وجود کتابها گروهی •
.داشتندشهرت در پزشکی، کشورداری و موسیقی ایرانیان 



فلسفه در ایران باستان

و در اسکندر ی از حملهپس در پرسپولیس بزرگ سوزی دو آتشگروهی •
دانش ایران ی گنجینهرفتن از بین اعراب را دلیل ی از حملهپس تیسفون 
.دانندمیباستان 

باشند، درست هم ها زدنآتش اگر این که شود میگفته در مقابل ولی •
های و کتابخانهنزد اشخاص ها کتابدیگری از این های بایست نسخهمی

.دیگر وجود داشتهای زبانها بهی آنشد و ترجمهدیگر یافت می

.ستباقیمتاسفانه این معما هنوز حل نشده •



فلسفه در دوره پس از اسالم

.شدمیفلسفه در جهان اسالم بیشتر حکمت خوانده اسالم پس از •

.  شداز ایران  اقتباس داری مملکتعباسیان روش ی در دوره•

با لف تمدن های مختبحث و جدل بین ادیان و سیاسی با بازگشایی فضای •
.یافته بودعلما و متکلمان اسالمی اوج تازه ای 

چیزی خود جز ایمان ساده و سطحی به مذهب ی عربستان شبه  جزیرهاعراب •
.نداشتنددر چنته 



فلسفه در دوره پس از اسالم

.هجری در مدینه شکل گرفته بودند67گرا به نام معتزله از سال گروهی عقل•

.                          در مقابل آنان اهل حدیث قرار داشتند•

ی مهمی از اهل حدیث با تغییراتی در عقاید و روش خود اشاعره نام بعدها شاخه•
.  گرفتند

.                                 ایرانیان به معتزله نزدیک بودند•

.                   مامون عباسی به معتزله بسیار نزدیک شد•

ی بزرگ درست شود و از مترجمان او مبالغ هنگفتی اختصاص داد تا یک دارالترجمه•
ب زبردست سریانی، مصری و یونانی خواست تا کتاب های علمی به خصوص کت

.فلسفی یونان را ترجمه کنند



فلسفه در دوره پس از اسالم

و خرد گرا بود در این دوره از فالسفه یونان بیشتر کتب ارسطو که مکتبی فلسفی•
.  به عربی ترجمه شد

.عمیقی در جهان اسالم گذاشتکتب تاثیر ترجمه این •
ر ابوالحسن اشعری که ابتدا طرفدار معتزله بود در جلسه درس استاد خود د•

بال عدلیه این گروه که قبه بعد بلند از استاد تبری جست و از آن به صدای کوفه 
.اشاعره نام گرفتنداشعری معتزله و پیروان ابوالحسن شد، میخوانده 

دیث با آمدن متوکل عباسی ورق برگشت و او که به شدت تحت تاثیر اهل ح•
آوری و از بین دارالترجمه و جمعتعطیلی و اشاعره بود، به سرکوب معتزله و 

.های کتب یونانی و سریانی فرمان دادبردن ترجمه



در ایرانفلسفه 

ی ارسطویی تا دوران در ایران نیز که موضوع اصلی بحث ماست، فلسفه•
سینا با تالیف دو کتاب معروف خود، ابن. سینا برتری خود را حفظ کرده بودابن

در  جهان شرح مفصلی بر دقایق فلسفی ارسطو کهتنبیهات واالشارات و شفاء
. ی مشایی معروف بود، نوشتاسالم به فلسفه

د ابوحامد محمد غزالی معاصر خواجه نظام الملک و استاد مدرسه نظامیه بغدا•
دا غزالی نیز ابت. خواجه نظام الملک شافعی مذهب و اشعری مسلک بود. بود

ی ترجمهتنظیم کرد که حدودامقاصد الفالسفه آرای فالسفه را در کتابی بنام 
سینا بود و سپس در کتاب معروف خود یعنی عربی دانشنامه عالیی ابن

.به رد آرای فالسفه پرداختالفالسفه تهافت 



در ایرانفلسفه 

یار یک جریان ملی گرای بساسالم عالوه بر جریان معتزله و اشاعره در جهان •
.  گرفتقوی در ایران به نام شعوبیه شکل 

خرم دین را از چهره های نامی آن بهو بابک خراسانی فردوسی، ابومسلم •
.شمار می آورند

از دانشمندانی هستند که جزوه هایی در مورد علوم ای نخبهگروه الصفا اخوان•
.مختلف می نوشتند و نام نویسنده و اعضای خود را مخفی می داشتند



در ایرانفلسفه 

نهضت کاری مخفیو گری باطنینیز با ترکیبی از عقل گرایی و اسماعیلیان •
زی و بزرگی را برپا کردند که از زمان سلجوقیان تا حمله مغول در نواحی مرک

.  داشتندقدرت حضور و شمالی ایران 

و گرایش های گوناگون صوفی نیز در ایران گروه ها، فرقه ها این عالوه  بر •
.داشتندوجود 

داشتند و شهری ایرانخویش گرایشی ایران در کلیت این صداها در همه •
.قابل توجه داشتجایی حکمت خسروانی در مرام و مسلک آنان 



حکمت خسروانی

کیخسرو، شاه عرفان ایران است که سهروردی آن را به حکمت خسروانی •
.  می دانداسطوره ای ایران باستان منسوب 

.  تاز نور اسموجودات همه وسیله رویت و دستیابی به حقایق : گویدمیاو •
لوک سیر و سبا الهامی که خود نتیجه حقیقی دستیابی به معرفت این 

ام یعنی تاباندن نور به تاریکی است، انجاشراق عرفانی است و نام آن 
.  می شود

.  تمام کردسینا ابنسهروردی می گوید من از آنجایی شروع کردم که •



حکمت خسروانی

به جهان ایده ها یا به نامی که متاثر از نوافالطونیان عرفان ایرانی •
.مسلمانان به آن دادند یعنی عالم مثالی باور دارد

.استجهان خاکی هر پدیدار در این این عالم مثالی جایگاه حقیقت کلی •

ها در عالم و جوهر اشیا و پدیدهاست و اعراض این جهان جهان پدیدارها •
.مثالی است

و لهام عرفانی و اسیر و سلوک . دستیابی به این عالم عقل نیستی وسیله•
.استپاک های جانبه اشراق 



حکمت خسروانی

و فرقه های گوناگون و گرایش هایشقوق در اغلب ایرانی عرفان و تصوف •
.و وحدت وجودی استنوافالطونی افالطونی، آن مختلف 

پارادایمی ساخته که در آن اسطوره هایفرهنگی یافتن در چنین پرورش •
انسان هایی را باشند میباستانی مظهر حکمت اند و ایده ها حقایق واقعی 

جدی نمی گیرند ودنیا را به بار می آورد، قضا و قدری و جبری مسلک که 
.  انددست به سینه و ارادتمند مدعیان داشتن حقیقت 



و فرهنگ و زبان را به تسخیر خویش می آوردعرفان دین 

علمای دین ی و ویژهعربی به زبان برخالف فقه که و تصوف از ابتدا عرفان •
.استفارسی و زبانش مردم عادی ، مخاطبینش است

.ودبو دلنشین نثری بدیع و با به پارسی سره ها و گفتار عارفان نوشته•

ای همحاورآنها مفاهیم عرفانی بسیاری وارد زبان فارسی کردند و به لغات •
.معانی عرفانی جدیدی دادند

.  نااهالن نباید بیافتداسرار آنها به دست زیرا معتقد بودند که •



تسخیر خویش می آوردرا به عرفان دین و فرهنگ و زبان 

د تصرف خوما را به ( شعر)به بعد نظم پنجم نثر و از قرن عرفان ابتدا •
.درآورد

زبان فارسی را دارای های واژهداشت کلید شعر با نفوذی که در ایرانیان •
هام معانی دارای ایو این عرفانی کرد متاثر از اصطالحات معانی چند پهلوی 

.مردم عادی نشاندبر جان را و چند معنا 

صفویه فقه نیز گرایشی از زمان یعنی ( میالدی12)هجری هفتم از قرن •
.یافتعرفانی 



و ایهامزبان فارسی زبان عرفان 

مدرن که ارتباطات فرهنگی ما را با غرب به مراتب ی دورهکه زندگانی در •
را بیشتر نموده، باعث شده که انبوهی از مفاهیم و لغات جدید زبان ما

.کننداحاطه 

اغلب بار معنای بسیار متفاوتیبه فارسی ولی معادل های این لغات  •
.از فرهنگ ماست ماخوذ دارند که 

که معانی استعاره ای و چندگانگی بخشیده استلغات نثر ما به شعر و •
.استو دلپذیر عرفان از آن ها طلب می کرده آور مستیفضای 



و ایهامزبان فارسی زبان عرفان 

وران کلمات باید در متن الزامات خردگرایانه و راسیونالیستی دحال  آنکه •
.باشندمدرن معانی استاندارد و تعریف شده خود را داشته 

کاری بس مشکل و طاقت فرساست، که ذهنی را که به این فضای •
دل نشین ایهام و استعاره عادت کرده به فضای جدی و منظم خردگرا و 

که جمالت و کلمات را می خواهد فضایی . راسیونل دوران مدرن خو داد
.  بدون ایهام و جناس در استخدام خود بگیرد



ماست دوره ی مشکالتی که گفته شد، مشکالت 

به کتبی ست کافیشاید فکر کنید که زمان این سخنان گذشته است، اما •
دیدن امام زمان، تا مالقات از دعوی . که در ایران چاپ می شود نگاه کنید

.با خدا و حتی رسیدن به مقام اتحاد با ذات باری تعالی

.ما بسیار آسان استدر فرهنگ پذیرش این دعاوی •

.  استبه شدت به دنبال مراد ی پرورش یافته در چنین فرهنگی جامعه•
او هر . خویش دارد و چراغ راه مریدان استدر مشت که حقایق را مرادی 

شاه در . فرهنگ اطاعت نهادینه است. چه بگوید مریدان اطاعت می کنند
خدا و یا جانشین ی خلیفهو یا سایه . وارستگیقالب حکیم و یا فقیه مدعی 

الهی تاییدات حال مظهر دانایی است و و در عین حکومت راس او در 
پذیرش فقیه در چنین فرهنگی اگر والیت مطلقه . شامل حال اوست

.تعجب داشتیافت نمیعمومی 



خودآگاهی از ناخودآگاه جمعی

نمی گوییم که شعر و ادب و عرفان و دین باید از فرهنگ ما به  هیچ  وجه ما •
و به خصوص شعر. استممکن و نه چنین کاری نه صحیح اصوال . حذف شوند

رف عرفان ما جنبه های دل انگیز و آرام بخش بسیاری دارد و قله هایی از هنر را تص
ایش بلکه آنچه که می گوییم افز. روی از دست دادنی نیستبه هیچ کرده که  

خودآگاهی جمعی ما به این ناخودآگاه تاریخی و سنتی است که ما را توان 
ادی می بخشد تا بین زندگانی عرفانی و معنوی در فرهنگ قدمایی و زندگانی م

ه به بدون اینک. و روزمره در سنت و فرهنگ مدرن قادر به زیست دوگانه باشیم
.روانپارگی فرهنگی دچار شویم



از توجه و شرکتتان در این درس متشکرم
بعدجلسه ی به امید دیدار در 


