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 تأملي در جايگاه آدمي در جهان هستي
 1387نيشابور، بهمن  پژوهاندانشگروهي از  همايشفشردة سخنراني در 

تر هستي به مرتبة انساني تحول و تكامل يافته و قدرت انديشة او آدمي، از وقتي كه از مراتب پايين

ق راه يافته است، و اين از تفكر سادة روزمرة عيني به مرتبة خرد و انديشة جستجوگر و نقاد و خال

 آرزوي دستيابي بهرسد، در پنج هزار سال در تاريخ زندگي انسان مي بيش ازبيش به وزمان كم

سر برده و در هر حقيقت هستي و معناي زندگي و آزادي و راستي و نيكي و دانايي و كمال و جمال به

 .دست يافته استدوره از زندگي خود به حدودي از استواري انديشه در اين امور 

حدود دستيابي مردم هر كشور و فرهنگ و گروههاي گوناگون مردمان در اين فرهنگها به خرد و 

هاي اوج رشد و اين دستيابي در دوره. انديشة جستجوگر و نقاد و خالق متفاوت از يكديگر بوده است

ن باستان و دورة ساماني مثًال در ايرا. شكوفايي فرهنگي در كشورهاي گوناگون بيش از همه بوده است

گونة ديگر، و در دورة رنسانس علمي و فرهنگي و ادبي و هنري اروپا اي، در يونان باستان بهگونهبه

در اين ميان، گاه به . ايمصورت جديدتر شاهد اين خرد و انديشة جستجوگر و نقاد و خالق بودهبه

خوريم ينچي و لينكلن و اميركبير برميانسانهايي چون كورش و بزرگمهر و سقراط و فردوسي و داو

بينيم كه در اسارت جهل و اند و نيز عامة مردماني را ميكه در اوج دانايي و خردمندي و آزادگي بوده

تفاوت اساسي در رويكردهاي دانسته يا ندانستة فلسفي اين مردمان در . برندخرافه به سر برده و مي

 .شناسي آنان بوده و هستي، و ارزششناسشناسي، شناختشناسي، انسانهستي

اينكه جهان هستي چيست و چگونه پديد آمده و چگونه بر كار است، اينكه آدمي كيست و چه 

جايگاهي در اين هستي دارد، اينكه دانش و شناخت انسان و هر نوع از آن داراي چه اعتباري است، و 

و زيبايي كدام است، همه در شمار  اينكه نيكي و بدي، راستي و دروغ، آزادي و اسارت، و زشتي

تواند ما را در اين يا آن بخش به آنها ميمهمترين مسائل فلسفي است كه پاسخگويي روشن و رضايت

 .انديشي انساني و خردمندي قرار دهدمرتبه از روشن

شمار وجود دارد و بسياري آشكار است كه در اين مسائل اساسي فلسفي عقايد و رويكردهاي بي

متفاوت و حتي متضاد و متناقض با يكديگرند و انسان انديشمند بايد شجاعت رويارويي  ،ين عقايداز ا

-شناسي و ارزششناسي و معرفتشناسي و انسانبا عقايد گوناگون در اين چهار مقولة اساسي هستي

رو شود جويي و شرافت انساني با اين مسائل روبهشناسي را داشته باشد و در كمال انصاف و حقيقت

 .دست آوردتا شايستگي برخورداري از خرد مينوي را به
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توان مهمالت بطلميوسي در مورد نجوم و فيزيك منظومة شمسي و جهان هستي امروز چگونه مي

هاي مكتوب و رايج قرون وسطايي وجود دارد پذيرفت و جهان را كه به شكلهاي گوناگون در خرافه

به همين گونه، در مسألة . و گاليله و اينشتين را رد و نفي كردتصويرشده از سوي كوپرنيك و كپلر 

شناسي انديشيدن و ارزشهاي اخالقي و هنري و ادبي و فرهنگي جايگاه انسان و حقوق انساني و روان

 .توان مهمالت كهنة قرون وسطايي را كه همچنان رواج دارد پذيرفتنيز نمي

ار دريافتهاي خطا در مورد جهان هستي و انسان و و از آنجا كه در حال حاضر اكثر مردم ما گرفت

گونه كه از باورها و افكار و احساسات معرفت و ارزشها هستند و، بنا بر نتايج پژوهشهاي علمي و آن

شناسند و گرفتار درستي نميآيد، آنان عموماً جايگاه خود در هستي را بهو رفتار اكثر مردم برمي

اختي و نااستواري انديشه و بدور از خرد مينوي هستند، مهمترين مسألة شنناهمواريهاي دستگاه روان

ايرانيان دستيابي به شخصيت و هويت سالمي است كه دانش محكم و استواري انديشه و خرد مينوي 

گيري و بروز دوبارة رنسانس ايراني را، كه يكبار در مشروطيت در هستة مركزي آن باشد و شكل

 .فت و پايمال استبداد و خرافه شد، ميسر سازدشاهد بوديم اما پا نگر

در . قرنها است كه مسألة اصلي ما ايرانيان مسألة فلسفه و روش زندگي و هويت ايراني است

هاي درخشان تاريخ كهن ايراني و پيش از قرون وسطا، در مقايسه با ديگر مردمان جهان، انديشة دوره

هاي بعد از حملة اعراب و مغوالن و ديگر تر از آن در دورهايراني و فلسفة زندگي ايراني بسيار استوار

گراييها نه تنها شوكت و عظمت ايران به يغما مهاجمان بود اما پس از آن شكستها و حقارتها و خرافه

بيني واقعگراي ايراني نيز، كه نمونة بارز آن را رفت بلكه فلسفة زندگي و شجاعت و راستي و جهان

سوز هاي باورناكردني و خانمانبينيم، دچار سستيسة حكيم بزرگ ايران ميدر سراسر محتواي حما

 :و چنين بود كه فردوسي به مبارزه با فلسفه و روش زندگي اهريمني و توصيف آنان پرداخت. شد

 بهرگـان  ز دانايي و شـرم بي  چهرگـاناز اين مارخـوار اهرمن

 اهند گيتي به بادداد خوهمي  نه گنج و نه تخت و نه نام و نژاد

 دوستي و خرد و شجاعت آريائي، آرزو كرد و كوشيد تاو سپس، با تأكيد بر انسان

 نگيرد خرد خرده بر دين ما  شود مردمي كيش و آيين ما

 مگـر زان بيابيم باز آبـروي  بياريم آن آب رفته به جوي

د كه جايگاه انسان در انهم فردوسي بزرگ و هم ديگر حكماي راستين ايراني، در پي آن بوده

گيري از خرد مينوي و دانش عيني شخصاً كشف كنند و به باورهاي رايج در ميان هستي را با بهره

بينيم كه حكيم بزرگ ديگر ايراني، خيام نيشابوري، در پاسخ به مثالً مي. اندعامة مردم اعتنايي نكرده
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كرياي رازي را فيلسوف و گمراه خوانده ، كه او و ابن سينا و ززمان خود متعصبو متشرع  ينمتكلم

 :اين رباعي را سروده است ندبود

 .ايزد داند كـه آنچـه او گـفت نيم  دشمن به غلط گفت كه من فلسفيم،

 آخر كم از آنكه من بدانم كه كيم؟  ام،آشـيان آمدهن چو در اين غمـليك

وسطايي زمانة سلجوقي روزگار آشيان قرون دانست كه مسألة اصلي ايرانيان، كه در غمخيام مي

. گذراندند، مسألة هويت و شناخت جايگاه خود در هستي و گذران شادمانه و آگاهانة زندگي استمي

 .و امروز نيز مسألة اصلي ايرانيان همين است

هميشه ذهن همة انسانهاي جستجوگر و خردمند را به خود مشغول » من كيستم؟«اين پرسش كه 

نان كه اصالت آدمي را ناديده گرفته و براي او ابتدا و انتهايي خيالي و خرافي برخالف آ. داشته است

اند، تراشيده و او را به چيزهاي ديگري كه بسيار نامعلوم و ناشناختني و مهمل است متصل ساخته

او اين حقيقت و . خيام معتقد بود كه خود آدمي بهتر از هر كس و هرچيز ديگري معرف خويش است

 :ان را به گونة زير به ما آموخته استاصالت انس

 سـرماية داديم و نهاد سـتميم؛  مائيم كه اصل شادي و كان غميم،

 .خورده و جام جميمآئينة زنگ  پستيم و بلنديم و كماليم و كميم،

داند و هم او را صاحب فردوسي بزرگ نيز، آدمي را برتر از همة موجودات جهان هستي مي

او حتي به هنگامي كه به پيري رسيده و زير فشار سنگين ستم غزنوي به . شماردسرنوشت خويش مي

سختي افتاده است برتري انسان را از زبان دل خويش و در مطابقت با انديشة كهن آريايي چنين بيان 

 :كندمي

 چه داري به پيري مرا مستمند  اال اي برآورده چـرخ بـلـنـد

 را خوار بگذاشتي؟به پيري چ  چو بودم جوان در برم داشتي

 چـو پرورده بـودي نيازرديي  مرا كـاش هرگـز نپرورديـي

 بگـويم جـفـاي تـو با داورم  هر آنگه كه زين تيرگي بگذرم

 خروشان به سر بر پراگنده خاك  بنالـم ز تو پيـش يـزدان پاك

 گـزندكـه اي مرد گـويندة بي  چنين داد پاسـخ سـپهر بلـند

 چنين ناله از دانشي كي سزد؟ چرا بيني از من همي نيك و بد؟

 روان را به دانش همي پروري  يي برتريتو از من به هـر باره

 امپرســتندة       آفـريننـده  اممن از داد چون تو يكي بنده

 نيارم گـذشـتن ز پيمان اوي  نگردم همي جز به فرمان اوي
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 روزندة ماه و ناهيد و مهـرفـ  جز او را مخوان كردگار سپهر

و تبار مآب و ديگري عارف ايرانيهمتاي نيشابوري، كه يكي فيلسوف آريايياز دو بزرگمرد بي

توان دو نمونه آورد و از دو ايراني است، يعني از عمر خيام و از فريدالدين عطار، ميوجودي وحدت

تري هاي آنان را به مرتبة گستردهانديشه اند وبزرگ ديگر، كه به راه آن دو بزرگمرد نيشابوري رفته

الدين بلخي نيز، دو نمونة ديگر را كه همگي بيان جايگاه اند، يعني از حافظ شيرازي و از جاللرسانده

توان در مفهوم اختصاصي آن و جايگاه انسان در مفهوم عمومي آن در جهان هستي است مي» من«

چيز را بايد در خود بيابيم و چيز ماييم و همهباورند كه همه اين حكيمان بزرگ، همه بر اين. ارائه كرد

از خود بخواهيم و بيهوده در بيرون از خود و در آسمان و كهكشانها و در عالم خيال در پي مطلوب 

 .نباشيم

 :توان نشان دادجوهرة سخن حكيم عمر خيام نيشابوري، را در دو رباعي زير نيز مي

 ماست، پالودة اشك ز اثري جيحون  ست،ما فرسودة قد ز نگري گردون

 .ماست آسودة وقت ز دمي فردوس  ماست، بيهودة رنج ز شرري دوزخ

 .روزي ننشستم و شـبي نغـنودم  در جستن جام جم جهان پيمودم،

 .نماي جم من بودمآن جام جهان  زاستاد چو راز جام جم بشنودم،

او، نيز در بيان همين حقيقت است كه » الطيرنطقم«اما بزرگترين اثر عرفاني فريدالدين عطار، يعني 

او در اين . ترين آدمها در پي او هستندخود انسان همان سيمرغ محبوب و مطلوبي است كه رشديافته

 :گويدمانند عرفاني مياثر بي

 هر چه گويي نيست آن چيزي مگو   تو نكردي هيچ گُم چيزي مجو

 بشناس صدچندان تويي خويش را  آنچه گوئي وآنچه داني آن توئي

 اندهر چه زو گـفتند از خود گـفته  اندگـر بغايت نيك ور بد گـفته

 هرچه را گويي خدا آن وهم توست  ذره ذره در دو گيتي فهم توست

 از كمال لطف خود آيينه ساخت  با جمالش چونكه نتوان عشق باخت

 نظـرتا ببيني رويش اي صـاحب   هسـت آن آئـيـنة دل در نگـر

 بر گذشت از كفر و از اسالم هم   هركرا در عشق محكم شد قدم

 كـافري خود مغز درويشي بود   عشق را با كافري خويشي بود

 درگذر از كفر و ايمان و مترس  پاي در نه همچو مردان و مترس

 زان هزاران كس يكي آنجا رسيد   زان همه مرغ اندكي آنجا رسيد



 5 

 بيش نرسيدند سي آن جايگاه   بردند راهعالمي مرغان كه مي

 چاوش عزت درآمد ناگـهي   آخر از پيشـان عالي درگـهي

 ايددر چنين منزلگه از بهر چه  ايدگفت هان اي قوم از شهر كه

 تا بود سـيمرغ ما را پادشـاه   جمله گفتند آمديم اين جايگاه

 قـراران رهـيمدالن و بيبي   ما همه سـرگشـتگان درگهيم

 همچو گُل در خون دل آغشتگان  وش اي سرگشتگانگفت آن چاو

 چـهرة سـيمرغ ديدند آن زمـان  هم ز عكس روي سيمرغ جهان

 شك اين سي مرغ آن سيمرغ بودبي  چون نگه كردند آن سيمرغ زود

 اين ندانسـتند تا خود آن شـدند   در تحير جمله سرگردان شدند

 مرغ تمام بود خود سـيمرغ سي   خويش را ديدند سيمرغ تمام

 در همه عالم كسـي نشنود اين  بود اين يك آن و آن يك بود اين

 كاينه است آن حضرت چون آفتاب  بيزبان آمد از آن حضرت جواب

 جان و تن هم جان و تن بيند در او   هر كه آيد خويشتن بيند در او

 گوهريمزانكه سيمرغ حقيقت   تريمما به سيمرغي بسي اولي

 رهرو و رهبر نماند و راه شد   كوتاه شد الجرم اينجا سـخن

 انداهل معني مرد اسـرار من  انداهل صورت غرق گـفتار من

 در سخن ننهد قلم بر كاغذي  تا قيامت نيست چون من بيخودي

دهد و ما را الدين بلخي كه جوهر هستي را در خود ما و در درون ما نشان مياين هم سخن جالل

 :داردوراي حيات انساني ما برحذر مياز جستجوهاي بيهوده در 

 معشوق همينجا اسـت بياييد بياييد  اي قوم به حج رفته كجاييد كجاييد؟

 در باديه سرگشته شما در چه هواييد  معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

 هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد  صورت معشوق ببينيدگر صورت بي

 يكبار از اين خانه بر اين بام برآييد  خانه برفتيدده بار از آن راه بدان 

 از خواجة آن خانه نشاني بنماييد  آن خانه لطيف است نشانهاش بگفتيد

 يك گوهر جان كو اگر از بحر خداييد  يك دستة گُل كو اگر آن باغ بديديد

 با اين همه آن رنج شما گنج شما باد   

 افسوس كه بر گنج شما پرده شماييد   



 6 

خيام را فردوسي و همتاي ايراني، خواجه حافظ شيرازي كه شاگردي مكتب ز غزلسراي بيو با

 :كرده و بيشتر غزلهاي او جوهر خيامي و انديشة آريائي دارد، به ما چنين آموخته است

 كردوآنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي + كـردسـالها دل طـلب جام جم از ما مي

 كردطلب از گمشـدگـان لب دريا مي ون استگوهري كز صدف كون و مكان بير

 كـردكـو به تأييد نظـر حل معما مي مشـكل خـويش بـرِ پـير مغان بردم دوش

 كردوندرآن آينه صدگـونه تماشا مي ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست

 كردگفت آن روز كه اين گنبد مينا مي بين به تو كي داد حكيمگفتم اين جام جهان

 كردديدش و از دور خدايا مياو نمي  ـي در همـه احـوال خـدا با او بـودبيدل

 .كردجرمش اين بود كه اَسرار هويدا مي  گـفت آن يار كـزو گشـت سرِ دار بلند

 :مانند، نكات زير جالب توجه استدر اين غزل بي

 همه چيز ماييم،

درياي حقيقتند، براي شناختن گوهر  آمده، كه خود گمشدگان لبجاي آنكه از مدعيانِ ازآسمانبه

 خود پرس و جو كنيم بايد خود را رشد دهيم تا جهان وجود را بشناسيم،

 ما خود جام جم و كُنه اسرار هستي هستيم،

 گيري وجود ما در درونمان نهفته است،اسرار هستي از آغاز شكل

-گستري و تعزيهاز غم حكمت خسرواني و پيرمغان، كه قدح بادة شادماني به دست دارد و بدور

 داري است، پاسخگوي اين سئوال پيچيده است،

بخش راستي و شجاعت است كه بايد اين سرّ با نوشيدن بادة شادماني و نظاره كردن بر قدح هستي

 .وجود را دريافت

شناسي را در شناسي، و ارزششناسي، معرفتشناسي، انسانهاي مربوط به چهار مقولة هستيما انديشه

تربيتي درماني و روانمعنا كرده و بر اساس اين فلسفه است كه نظرية » لسفة خردگرايي مينوي و علميف«

تكيه بر دانش و انديشة درست؛ )2شكوفاسازي كيفيتهاي وجود انساني؛ )1از طريق » زندگي ايراني درمان«

اتي آن را در يك فيلم بخش مقدمهنر و ادبيات، را طراحي كرده و  فرهنگ و به طبيعت و آوردنروي)3و 

بر اساس فلسفة خردگرايي مينوي و علمي با كمك  Uدرمان زندگي ايرانيU«با عنوان  مستنداي رسانه

 .ايمارائه كرده» شعر و ادبيات ايران

 ديايردوسي مف«توان آن را هم در سايت اين فيلم در ده قسمت تهيه و ارائه شده كه مي

UFerdowsimedia.comU « يوتيوب«و هم در سايت UYouTube.com/LotfabadihU «مشاهده كرد. 

 

http://youtube.com/Lotfabadih�
http://ferdowsimedia.com/�
http://youtube.com/Lotfabadih�
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