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 !چیست و اندیشمند کیست؟ه اندیش
 

 ً کار یا خودمتعارف در بدن انسان که به صورت است پیچیده ای  زمارگانی ،مغز یا ذهن به نام پدیده ای  ه ومادیک طبیعتا

حت ت ،تشخیص وتحلیل از پس  ،دارد مییافت ردحواس و بینی  گوش ،را که از طریق چشمآنچه ، است تدر فعالیاتوماتیک 

 خود می سپارد.اطالعات ف ییا آرش هحافظ به نام جایگاهی را در ل ئو مساموضوعات و همزمان  عمل می کندانسان  ،آنفرمان 

فرق می کم و بیش ، ، همچنان از لحاظ سرعت و طاقت کارنبودههمه انسان ها از نظر وزن و حجم یکسان  گفته می شود مغز  

 د.دار به رشد و توانایی و سرعت کار مغز اهمیت. البته نقش غذا ها و تربیت خوب و سالم به خصوص در دوران کودکی کند

فعالیت مغز اوالد  ۀی فامیل ها برای معلوم نمودن درجبعضشناخته می شود، جهان های مترقی که از جمله کشوردر فرانسه 

داکتر را دریابند که نظر  ،از طفلال و جواب ؤسساده یک آزمایش  نگذراندبا شان نزد داکتر مخصوص مراجعه می کنند تا 

 کارگیریبه چه حدی است. اما شناختن استعداد مغزی و سرعت کار آن چندان مهم نخواهد بود، بلکه  سرعت مغز فرزند شان در

  .استمهمتر مثبت از آن 

ثیر گذار بوده و از همه مهمتر نقش آزادی در تبارز أتو اجتماعی  نحوه رفتار خانواده، شرایط اقتصادی بی تردیددر این ارتباط 

 اهمیت به سزایی می تواند داشته باشد.ها انسان  ج فعالیتئها و نتا استعداد

ینجا در ا .نمی بینمنظر علمی را در خود  صالحیت ابرازمغز انسان اجرای وظایف دقیق  ۀو نحو پیچیده ختار بسیاردر مورد سا 

 :می شودکه از دیدگاه فرهنگی به بحث گرفته است مطرح « اندیشه و اندیشمند»موضوع 

د از سدیسید هاشم ه آقای چآن» می نویسد:مقالۀ خود در صفحه اول « پیرامون فراگیری اندیشیدن»تحت عنوان  !قای ولی آریاآ

ک پدیدۀ ی خاصی از اندیشیدن است . . . و اندیشیدن رامی کند مبین آن است که اندیشیدن شیوۀ خود را بیان اندیشیدن استنباط 

 جرد و مسقل در ذهن اندیشمند نیست، یعنی اندیشه یک تفکرممجرد ذهن اندیشمند می خواهد ببیند، در حالیکه اندیشه یک پدیدۀ 

ا در مورد ینوزا رچنانچه ریشۀ تفکرات اسپ ،دبلکه تداوم یک تفکر تاریخی است که در اندیشمند تبلور می یاب ،محض نیست

  . . .«)تصنیف( ارسطو دنبال کرد« کتگوریا»جوهر و یا خدا می توان تا 

ه کنید. بفکر می آنطوری که شما  را موضوع خاصی دیده نه عام و تاریخی.« شیدناندی»آقای سدید  :به گفته شماآقای آریا 

رده تحصیل ک یک» :گفته ایدبه گونه ای که شما آقای آریا مگر درستی است، درک آقای سدید درک برداشت من فکر می کنم 

 «گفته می شوندهر کدام در کار خود اندیشمند غیره  واقتصاد و کارمند رشته 

مختص انسان تحصیل کرده نیست، انسان بی سواد و کم سوادی هم می تواند صرفاً بودن  اندیشیدن و اندیشمندباید گفت: در پاخ 

ند بودن ب و یا فکری در قید ودر ارتباط به آزاد اندیشی  «اندیشمنداندیشه و »موضوع د و به انسان اندیشمندی مبدل شود، بیندیش
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  فکرکی  مطرح است، یدو دیدگاه  از و جامعه ای که در آن زندگی می کند. و طبیعتاز خود یعنی شناخت انسان   .مطرح است

  .مطرح استبر محور علم فکر آزاد و مستقل و دیگری « دینی»محور  بسته بر

آقای که می رسد متعالی به معرفت انسان ارشاد و از طریق گرفتن کالم است « خدا»نگاه دینی که اصل و جوهر شاخت از 

 است.معتقد نیز به آن آریا 

ائه نموده ام ار «آنالینافغانستان آریانا »ی و علمی است که قبالً اندیشه فلسفی دیکارت را به سایت وزین فلسف نظر دیگراما  

شناخت را در ذهن انسان دیده  عامل اصلیاندیشه و او  "رونی دیکارت" اکنون در اینجا مختصراً نقل قول می کنم که از نظر

نخستین کسی بوده که فورمول  "نیوتن"( و Galilée) "گلیلی"در بارۀ شناخت، پیش از  "رونی دیکارت"» است و گفته می شود:

پی برده است که پایۀ استوار قدرت علم را نه  "ارشمیدس"برخالف  "دیکارت"دست داده است. ه ماندگاری را بعمومی قانون 

 در طبیعت بلکه در شناسایی، یعنی در ذهن انسان باید جست و یافت.

نی سوژه یع و جهان بر می دارد،انسان ا به عنوان رابط از میان ربه عنوان بنیان گذار سوبژکتیویته نوین ناگذیر خدا  "دیکارت"

دید علمی را جانشین بینش دینی  ،در رابطۀ انسانی و جهان "دیکارت"ژه می نهد. مسلم خواهد شد که ـبرا بیواسط در برابر ا  

 که رابطه اش به جهان همیشه از طریق قدسی با کالم اوست.دینی  کرده است، بینش

یته در باشد، سوبژکتیویا طبیعت که جهان ژه شناسائی اشـبسوبژکتیویته یعنی حذف رابطه از میان سوژه )انسان( در برابر ا  

 ژه اوست. ـبغایت خود تنهائی به معنای اتکای مطلق انسان به خود در برابر جهان است که سوای اوست و ا  

معنی اش اینست که انسان به منزله اندیشه متکی بر  ،ود متکی باشدانسان در ماهیتش اندیشه باشد و اندیشه خود و در خ اگر

طه اسوبر عکس پندار دینی که خود مطلقاً تنهاست، یعنی رابطه اش با جهان خارج از هر گونه وساطت یا هرگونه رابطه است، 

 هستند. (و امامان ای الزمۀ پندار دینی )پیغمبر

فیلسوف  وخود اندیشمند ذاتی طبیعت  بر طبق ذهن ونیست که  یبدین معن اش، رتیدیکاو اما انسان با این خصلت فلسفی علمی 

 ۀاز ذهن خدا گونو استفاده مستقل  ۀاراد از سوی دیگر ومساعد بودن شرایط و امکانات از یکسو اندیشمند شدن بلکه آید.  بار

   .خود است

ندیشمند شناخته می شود. اانسان خود  شخص در کار مسلکیو هر هر تحصیل کرده  به گونه ای که آقای آریا فرموده اندمگر 

 یناین بدان مع ولیتا با ذهن روشن، دقیق تر و خوب تر بیندیشد،  رساندانسان را یاری می البته تحصیل و داشتن اطالعات 

سواد  بی سواد و یا کمانسان اندیشمند شناخته شود. و انسان متخصص رشته اقتصاد و غیره  هرهر تحصیل دیده و یا نیست که 

 .دهدخالقیت نشان از خود بیندیشد و  یدوره های تکامل تاریخمطالعه نتواند بدون 

 از همان راه و روش فیلسوفان بگذرد تا انسان اندیشمند شناخته شود. شدن اندیشمند ی برای نیست که هر فرد یاین بدان معنو 

دن در کشت یبا اندیشهم می تواند بیندیشد و علمی آشنا نبوده های و با تیوری خوانده فلسفه ن ،بی سوادیک دهقان  : حتیباید گفت

تواند از می خود شغل در اندیشیدن با بعضی  احتماالً کارگر فنی صدها  از میان همین طور و به وجود آوردتحول و کار خود 

 شناخته شود. دکارگر اندیشمن تولید نماید و یک بهتراسباب و ابزار و با طرح و ابتکار خود ابتکار نشان دهد 

و هم کتابی از انداشت هم سواد نوشتن  و شغل سنگ تراشی داشتکه است سقراط تاریخی  مثال برجستهفکری  بخش کاردر 

 اندیشیدن به یک فیلسوف نام و نشان داری مبدل شد.  خصلت در اثردر جامعه آزاد یونان اما بجا نمانده است 

که طبق حرفه خود د، نبه وفور وجود داران و دوکتوران نریمتخصصین، انجای در هر رشته کشوری و  در هروز رامدر جهان 

شوند.  نمیکار می کنند همه اندیشمند گفته و که آموخته اند ای آنها به صرف اینکه تحصیل کرده و در رشته اما کار می کنند، 
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ن از خود نشاو ابتکار خاصی استعداد که می شود شناخته به حیث اندیشمند کسی و حرفه ای ها تحصیل کرده ها  طیفآن در 

تی صنع در جوامع  های اندیشمند معموالً این نوع انسان .و اندیشمند نامیداندیش ورز را انسان شخص  توان آنمیآن صورت دردهد 

کامل  آزادی دربا استعداد که انسان  ،آنجا هستدرمشخص گردیده سسات تحقیقاتی ؤمتا حدودی در مکاتب و پیشرفته جای شان 

واند تمیاست. منطقی و علمی اندیشیدن و نقد که همانا خود  یگیری توانایبه کارها، آزمایش گاه ها و امکانات مثل البراتوارو 

  اندیشمند شاخته شود.حیث انسان و بو قادر به نوآوری و اختراع شده  وجود آوردیل تغییر و تحول بر موضوع و مساد

می تواند از خود کم و بیش و امکانات پشت کار  با زحمت وبه صورت فردی هم انسان اندیشمند تجربه نشان داده است که  

       ارائه دهد.دست آورد باور نکردنی و خالقیت 

یری ثأچه تآزاد  ۀو اندیش« اندیشه»باید بر این محور استوار باشد که  «اندیشمندو اندیشه »در بحث اصلی ال ؤسموضوع و  

 قایآنوع کتاب تحقیقی سه ی جامعه از خود بر جا می گذارد؟ در همین زمینه می خواهم با استفاده از سیاسروند در فرهنگ و 

ن ای« مالحظات فلسفی در دین و علم»و « امتناع تفکر در فرهنگ دینی»، «درخشش های تیره»آرامش دوستدار تحت عنوان 

 دنبال نمایم. بحث را

رفته و در سال  جهت تحصیل به المان 1337در تهران متولد شده است، در سال  1310سال  که در "آرامش دوستدار"دوکتور 

ن المان ب پوهنتوناز را روان شناسی تطبیقی  یجانب ۀرشتاصلی فلسفه و  ۀدوکتورای خود را در رشت دپلومخورشیدی  1350

 اخالق و ارادۀ سلطه گرا در آثار نیچه است. ۀرابط»دوکتورای وی بدست آورده است. عنوان رساله 

 اشاره های خواهم داشت: «مالحظات فلسفی در دین و علم»در اینجا عجالتاً با استفاده از کتاب 

هان ج نسبت بهرا روال ما می داند و جهان بینی زرتشتی  افغان ها، ایرانی ها و دیگران را دیان کهن حوزه فرهنگی ماا دوستدار

این پندار دینی در مواجهه بعدی و علنی با اسالم در واقع با پندار دینی نا خویش آیند دیگری می آمیزد که  کهدیده از آغاز دینی 

  وجه مشترک شان فقط دینیت آنهاست.

 چنین است:  آرامش دوستدار،فشرده سخنان 

نین فالن امر چنین بوده، چ ،می شود های  آسمانی گفته به روایت کتاب ،کالم قدسی است ۀچون بینش دینی وابست یاز نظر دین

خواهد بود، معنایش این می شود که هرگونه پرسشی را در نهاد خود غیر ممکن ساخته است و در واقع پاسخ  هست و چنین

ام قاطع حکاعلت هرگز تفکر فلسفی نیست، تعیین ماهیت پرسیدن در روال دینی نیست بلکه کالم مطلق است و کالم به همین 

. تفکری در آن استوار بماندجواب منطقی و عقالنی ارائه نماید و پرسش در برابر ی فلسفی است که تو در فلسفه، تفکر وقاست 

ش را نفی پاسخ فلسفی نه فقط ماهیت پرس بر عکس پاسخ در بینش دینی، نماند فلسفی نیستباقی خیر حیاتی پرسش که در تس

ر ترا پیچیده تر و دشوارتر می سازد یعنی هرچه بیشنمی کند یا ناپایدار نمی سازد و مورد پرسش را سهل تر نمی نماید بلکه آن 

 مسایل پیچیده تر می شوند.که واضحست  از سطح به عمق موضوعات می رود

ن است، علم طوری نیست که یک بار و برای همیش جواب قاطع ارائه کند. علم و در روال علمی، روش جواب نسبی و بی پایا

 .هر بار از طریق مشاهده و تجربه نظر جدید ارائه می دارد

نفس شناسایی مطلق است. هر گاه چنین بگوئیم  ،کالمدر  آنهموته فیاهستند که در کالم بروز  یاما محور حیاتی دینی پاسخ های 

یروی پرسش ن رو به اضمحالل و از اعتبار می افتد کهوقتی که تفکر فلسفی به نیروی پرسش زنده است، میتوان گفت بینش دینی 

ا تلقین دینی ب انسان بتواند در خلوت خود با ذهن خود بیندیشد نه آنکه در اثراقالً یا شود و در درون آن آزاد و علمی منطقی 

و خدای که شب و روز آن را می در باره دین ارتکاب گناه با خود هم نتواند  و بیم از ترسبوده و پولیس درونی خود مواجه 

  .متضاد اندیا باهم احکام آن غیر منطقی و بعضاً چرا  است و هکه او چگون آزاد بیندیشدو به عبادتش می پردازد، پرستد 
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 .ترس تکفیر از سوی حامیان دین دید، شودمی در این شعر مولوی آشکار را  و ترساین مطلب 

 

 ی خراب؟دچون کر ی بازدنقش کر سابـد حـداونـخی ای ـوسـم تـفـگ

 واــه ز و ت ـلـفـغ نیست از انکار و ن پرسش تراـم که ایــق دانـحگفت 

 را  آزرد میـرسش  تـپ  نـایر ـهـب دمیرــک  تـباتـآدیب و عـه تــن ور

 بقا رـست و ـمـحکی ـویـج ازــب  اـی که در افعال مـواهـلیک می خ

 عام را مر  از آن  واقف  کنی تا

 ر خام  راـردانی  بدین هـگ پخته 

می گویند. در مورد آفرینش از نیستی در پندار   création ex nihilo پندار آفرینش از نیستی را اصطالحاکه در مسیحیت 

 ن می کند:امولوی چنین بی سوره هاهمین در مورد  101و سوره انعام، آیه  117سوره بقره آیه  رآن،قبه شود اسالمی رجوع 

 بدم ها دم  عطا آرد زو که بر عدم      ازپس خزانه صنع حق باشد 

 اصل و سند آرد فرع بی بود       که بر و مبدع  آن  حق   مبدع  آمد

به سبب نفی واسطه در رابطه با قدسی، دین کامالً فردی است و هر گونه که بعداً مفصل به آن خواهیم پرداخت، دین عرفانی 

امر جمعی یا غیر جمعی را که بخواهد واسطۀ او با قدسی باشد نفی می کند. از این رو عرفان در ساخت درونی خود مطلقاً غیر 

اراده و کشش حیاتی را وابستگی فانی . گوشه گیری و پرهیز عرفا از مباشرت در امور نمودار همین است. دین عرتاساجتماعی 

واست خمی داند و وابستگی به امور را مانع وصال قدسی، وصالی که غایت حیات عرفانی است. بدین گونه عرفان چون به امور 

ز ادر نهایت بریدن نگون بختی وجود انسان می پندارد، آن را نفی می کند و  و کشش حیاتی را سر چشمۀدارد مرگ به  ارادهو 

 می داند. برای رسیدن به عشق الهینفی و رفع فردیت دنیا را به عنوان راه وصول به قدسی در نیستی، یعنی در 

 نپایداری می داند و به همیو نا ناب ترین و اصیل ترین جلوه تاریخی عرفان است ماهیت جهان را دگرگونی که قطعاً بودیسم 

 این رو زندگی برای بودیسم آغاز مرگ است. است. از جهت زندگی را رنج می شناسد، رنجی که ناشی از میل به جهان نا پایدار

تن بس یعنیدر لحظۀ لقاح »موفق به خوبی نشان می دهد:  با این تشبیهاین امر را ادوارد کنز ، زندگی با مرگ آغاز می گردد 

 و ما با حلقۀ طنابی که به گردن داریم در جهان هستی پرتاب می شویم و حلقۀ طناب دیر یا زود همچنان تنگتر خواهد شدنطفه 

 سر انجام ما را خفه خواهد کرد.

 ضرورت درونی کالم!

ابالً نوبۀ خود متقاسالمی از سوی دیگر، امری که ب وجود تفاوت های اساسی میان عرفان بودایی از یک سو و عرفان مسیحی وبا

که شناسایی را به انسان تفویض سه ضرورتاً کالم است کند. امر مشترک میان هردق میز صمورد عرفان مسیحی و اسالمی نی در

المی باشد، کند و بس، خواه کالم اسا، این شناسایی را کالم تفویض میکند، شناسایی غیر قابل تردید، شناسایی پیشین و مطلق رمی

 آن دو، در واقع در بودیسم نیز هست.عدی وحدت شناسایی و آفرینش، یعنی یک ب م مسیحی یا کالم بودایی.خواه کال

 

 به این بحث ادامه خواهیم داد.

 


