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چکیده:
بهمنظور بررسی سير تاريخي جريان آموزش فلسفه ايراني
و اسالمي در دوره معاصر ،گروه تاریخشفاهی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران اقدام به گفتوگو با برخی
از مفاخر عرصه حکمت نمود .پیش از این دو بخش از مجموعه
مقاالت «تاریخشفاهی آموزش فلسفه در ایران» با محوریت
حوزههای فلسفی در تهران ،مشهد و نجف ارائه شد .در بین اساتید
معاصر ،بیشک نقش عالمه آیتاهلل سیدمحمدحسین طباطبایی
بیش از هر شخصیت دیگری در قوام و توسعه آموزش فلسفه
اسالمی مؤثر بوده است ،بهگونهای که نهايت ًا ميتوان ایشان را
اصليترين محور انتقال فلسفه صدرايي به نسل حاضر دانست .در
این نوبت ،مصاحبه با دو تن از اساتید علوم عقلی که تجربه حضور
در بخشی از این روند آموزشی در حوزه و دانشگاه را داشته و
هر دو از شاگردان عالمه طباطبایی بودهاند ،ارائه میشود.

کلیدواژهها:

تاریخشفاهی ،استادان ،آموزش فلسفه ،عالمه طباطبایی.
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1

مقدمه:
دكتر سيديحيي يثربي متولد 1321ش .در يكي از روستاهاي تكاب است .وي تحصيل خود را از
مكتبخانه آغاز كرد و مطابق رسم مكتبخانهها موفق به فراگيري تالوت قرآن كريم و ختم آن
شد .هرچند شرايط خانوادگی وی اجازه ادامه تحصيل را نميداد ولي بههرحال در سن چهارده
سالگي براي تحصيل طلبگي به زنجان و پس از سه سال به قم هجرت کرد .حوزه علميه قم تحت
مرجعيت حضرت آيتاهلل بروجردي بهعنوان يك مركز قوي فقهي در ايران ،با شيوة معمول آن
دوران در حال تربيت ّ
طلب علوم ديني بود .پس از رحلت آيتاهلل بروجردي ،اين روند سنتي تربيت
طالب اندكي متحول شد .در اين ميان برخي از ّ
طلب ،با انگيزههاي متفاوت راهي دانشكده معقول
و منقول شدند .دكتر يثربي از جمله طالبي بود كه تحصيل خود را در گرايش معقول آن دانشكده
پي گرفت و چه بسا اين همان رشتهاي بود كه مسير فكري و تعلقات خاطر او را تاكنون با خود
همراه ساخته است که؛ رشته عشق است و بر گردن نكوست.
شايد روحيه انتقادي دكتر يثربي ،تعلق خاطرش به شخصيتهايي چون سهروردي شهيد،
لوقال تا رسيدن به مرحله ذوق و حال را
گرايشات عرفاني و خالصه طي مسيري از وادي قي 
بتوان متأثر از فضاي دوران كودكي و نيز آشنايي او با فلسفه و از آن مهمتر ديدار با شخصيتهاي
كمنظيري چون محمدعلي حكيمشيرازي ،دكتر مهدي حائري يزدي ،شهيد محمد مفتح و باالخره
شخصيت تأثيرگذار و جاودانه ّ
علمه سيدمحمدحسين طباطبائي دانست .دكتر يثربي از اساتيد
موفقي هستند كه عالوه بر تأليفات در زمينههاي اجتماعي ،آثار متعدد و ارزشمندي در حوزة عرفان
و فلسفه اسالمي نگاشتهاند.
دكتر غالمحسين ابراهيمي ديناني متولد 1313ش .در دينان اصفهان هستند .در نوجواني،

 .1کارشناس تاریخشفاهی؛
fnouray@yahoo.com
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حاالت معنوي پدر ،اشعار عرفاني كتابي قديمي و بينامونشان و نيز زمزمه محبت معلم عربي ،او
را براي تحصيل طلبگي راهي مدرسه نيمآورد اصفهان و نهايت ًا حوزه علميه قم كرد .در آنجا بود
كه در ميان حلقههاي پررونق فقه و اصول ،مجذوب درس فلسفه استاد عالمه طباطبایي رحمتاهلل
عليه شد و «تو گويي ،آنچه به دنبالش ميگشت اينجاست».
سيليخور موجش آسـمانها
بحري و چـه بحر بر كرانها
عالمه طباطبايي كه استمرار عيني و عملي حقايق استداللي ،ذوقي و وحياني اسالمي بود،
جهت احياي سنت تدريس فلسفه در حوزههاي علميه ،ابتدا به تدريس اسفار پرداخته بود .هرچند
كه اين درس فلسفه -با انتقاداتي كه در ديگر حوزههاي علميه نيز مسبوق است -براي مدتي
تعطيل شد ولي در شرايطي كه دوستان فريبخورده شبهاتي را بر ساحت دين وارد ميكردند و

پرداختن به امور استداللي يك ضرورت مينمود ،تدريس فلسفه بايد ادامه مييافت و با کتاب شفا
ادامه يافت .دكتر ديناني بهعنوان يكي از شاگردان برجسته عالمه طباطبایي در مصاحبه خود به
اين امر و عالوهبرآن به جلسات شبانه و خصوصي استادش يا به اصطالح «درس خارج فلسفه» و
نيز به جلساتي كه مرحوم عالمه در تهران با هانري ُكربَن فرانسوي پيرامون مسائل جهاني فلسفه
و فلسفه تشيع داشته ،اشاره كرده است.
از آنجا كه حوزه علميه قم پاسخگوي مشتاقان حكمت و فلسفه نبود ،بسياري از طالب مستعد
و عالقهمند به فلسفه -از جمله دكتر ديناني -براي ادامه تحصيل راهي دانشكده معقول و منقول
شدند .در ميان اساتيد اين دانشكده ،ميرزا محمدعلي حكيم شيرازي از چهرههايي است که تأثيرات
ماندگاري بر شاگردانش داشته و استاد ديناني موفق شد تا بهصورت خصوصي نيز از محضر آن
عارف مجذوب بهرهمند شود .از سوي ديگر ،گرايشات عرفاني ،ايشان را به درس حكيم بزرگ،
سيدابوالحسن رفيعي در قزوين كشاند ،شخصيتي كه در عرفان از جمله شاگردان ميرزا حسن
سحار ،در علوم حكمي نيز داراي تبحر ويژهاي
كرمانشاهي بوده و عالوه بر برخورداري از بياني ّ
بوده است.
دكتر ديناني كه از اساتيد و متفکران حوزه فلسفه اسالمي در عصر حاضر بهشمار ميآيد ،عالوه
بر بهرهمندي از محضر چنين اساتيد بزرگي ،مطالعات خود را در اين زمينه تا بدانجا ادامه داد كه در
حال حاضر از مؤلفان مطرح و انديشمندان مؤثر در زمينه فلسفه اسالمي و ايراني است كه همواره
جلسات درس و بحث وی از پرشورترين جلسات فكري و فلسفي بهشمار ميآيد.
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بخش اول؛ گفتوگو با دکتر سیدیحیی یثربی
بسماهللالرحمن الرحيم .من سال ۱۳۲۱ش( .مطمئن ًا درست نيست) متولد شدم .درست است كه آن
زمان ده ،پانزده سال بود كه شناسنامه در ايران داير شده بود و شناسنامه داده بودند ،ولي اداره آمار
اينقدر كارمند نداشت و آنقدر در دسترس نبود كه هر بچهاي كه در ايران متولد ميشد ،دقيق ًا
برايش شناسنامه آن روز را صادر كنند .پدربزرگ من سيد پيري بود كه مرض حصبه گرفته بود .دو
ماه بستري بود و ديگر براي مرگ و تشييع آماده شده بودند .بعد پدرم كه سيد جواني بود و كارش
هم كارگري بود ،ميرود از مالك محل در روستاي مجاور ،ده پانزده تكتوماني (پول زيادي بود)
قرض ميگيرد براي كفن و دفن پدرش و وقتي برميگردد ،نميدانم چه ميشود كه باالخره مريض
ميشود (سرما ميخورد يا چه ميشود نميدانم) و دو سه روز بعد پدرم كه تنها بچه پدربزرگم بود،
ميميرد .در نتيجه من كه يك سال داشتم ،ماندم و پدربزرگ در حال مرگ و يك بيوهزن كه خدا
بيامرز مادرم بود! ما با هزار فقر و مشكالت زندگي كرديم .طبع ًا من پنج شش سالم كه بود ،ولو
براي نان شكمم هم كه بود ،بايد ميرفتم در خانهای در روستا كار ميكردم.
1

كدام روستا؟
روستاي چراغ تپه سفلي از توابع تكاب آذربايجان غربي ،همان كه تخت سليمان و شيز قديم
در آن منطقه است .پدربزرگم سيد بود و خانواده ما احترامي هم در آن منطقه داشت .از خمس و
نذر و اينها هم گاهي امدادي به خانوادهمان ميرسيد .بعد پدربزرگم به اين فكر ميافتد كه براي
2

3

 .1مصاحبه با دکرت یرثبی طي سه جلسه از
تاريخ  ۱۳۸۱/7/23تا  ،۱۳۸۱/8/22بهمدت
 ۱۹۷دقيقه انجام شده است .منت حارض،
منتخبي از اولني و دومني جلسه گفتوگو
با ايشان است.
 .2روستای تخت سلیامن در آذربایجان
غربی که آتشکده آذرگشنسب در آن قرار
دارد.
 .3شهر باستانی شیز ،نام قدیم تخت
سلیامن.
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اينكه وضعمان يك ذره بهتر بشود ،من را بگذارد به مكتب كه دعانويسي ياد بگيرم .در نتيجه از
كارگري من صرفنظر کرد و مرا كه يك بچه يتيم و تنها بچهاش بودم ـ خيلي هم خدابيامرز مرا
دوست داشت ـ را گذاشت به مكتب كه دعانويسي ياد بگيرم ،يعني سواد خواندن و نوشتن [و بعد
هم] دعا نوشتن را ياد بگيرم.
چند سالتان بود؟
حدود پنج سال .طبع ًا اول از الفبا و آن هم به سبك قديم شروع كرديم .الف زبر «اَ» ،ب زبر
«ث» ،همينطوري تا ابجد ،هوزّ ،
ربالناس»
حطي بعد « ُقل أعو ُذ ب ِ ِ
«ت» ،ث زبر َ
«ب» ،ت زبر َ
َ
ً
و سورههاي كوچك قرآن .من سال اول ظاهرا چيزي ياد نگرفتم ولي همينطور ادامه داشت .از
سال دوم كه مث ً
ال شش سال و نيمه بودم ،قرآنخواني را ياد گرفتم و قرآن را ختم كردم .آن روزها
ختم قرآن مراسمي داشت ،يعني بچههاي ديگر دوروبر ،بچه را ميگرفتند و از مكتب به خانهشان
ميبردند و يك جايزهاي از پدر بچه براي ميرزاي مكتب ميگرفتند .البته من را نياوردند چون در
خانهمان هم چيزي نبود! باالخره همينطوري قرآن را تمام كردم.
گاهي هم همان ميرزا ،مرا برای شام نگه ميداشت .در همان دوران اوايل مكتب رفتن ،گراني
هم افتاد .آن زمان گندم شد كيلويي چهار تومان! پيدا هم نميشد .اكثر مردم جو و ارزن و اين جور
چيزها را ميخوردند .گاهي معلم من ثواب ميكرد و من را نگه ميداشت .او غذايش از ما بهتر
بود و آبگوشتي ميخورديم كه خيلي ميچسبيد .من يادم است دائيام در روستاي مجاور بود و
يك دفعه پدربزرگم رفته بود خانهشان ،شش تا نان لواش براي ما فرستاده بود ،انگار دنيا را دادند!
باالخره با اين مصيبتها خوانديم و دعانويس شديم .در ده خودمان مشتري من زياد شد
و [دیگر حتی] از دهات مجاور هم ميآمدند ،بهطوري كه كاغذ را ريز ريز ميبريديم .وضع ما
خيلي خوب شد .من هم روز به روز در مكتب رشد ميكردم و خواندنم خوب ميشد ،همه بهبه
و چهچه ميكردند .در محرم و رمضان كه روضهخوانها ميآمدند ،من همراه پدربزرگم ميرفتم
پيش اينها مينشستم .گاهي ميگفتند اين ،قرآن خوب ميخواند .بعد اينها يك حرفي به ميدان
انداختند كه شما در واليتتان آخوند نداريد ،اين را بگذاريد بيايد طلبه بشود و باالخره روحاني شما
شود .پدربزرگم از اين [حرفها] خيلي بدش ميآمد چون او ًال من آنجا كارم گرفته بود و خانه با
دعانويسي من ميچرخيد و از طرف ديگر موقعيت و احترام خاصي پيدا كرده بودم .بعد ،اين جريان
يا وسوسه «بگذار برود درس بخواند» در ذهن من جا گرفت ،ولي پدربزرگم عصباني بود چون مرا
خيلي دوست داشت و ميگفت بچه مردم را ميخواهند ببرند در ديار غربت ب ِ ُكشند ،تو يك فرسخ
كه دور بروي اص ً
ال كرم ميافتد به دهانت (با اين تعبيرهاي تند) و تو مگر اهل غربتي!
سال 1334ش .چهارده سالم بود كه در زمستاني ،پدربزرگم درگذشت .من ماندم و مادرم ،يك
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بچه بي سروپا و خالصه بيصاحب! حاال ديگر جايش بود كه وسوسه كنند و هرچه گفتند من
تابع بشوم .گفتند که آقا اين طلبه بشود ولی من هم هيچي نداشتم ،با اينكه عرض كردم يك ذره
گردش كارمان بهتر شده بود ،ولي در خانه بيش از يك بز نداشتم! آن بز را آن زمان چهل ،پنجاه
تومان فروختم .يك حاج سليمان -خدا بيامرز -در تكاب بود که شصت تومان به من داد .گفت
هر شش ماه يك شصت تومان ميدهم ،ماهي ده تومان .آن زمان ده تا تك تومان پول زيادی
«سيد»
بود .اين [پنجاه] تومان و آن ده تومان و باالخره آمديم زنجان و يكي دو سالي در مسجد ّ
زنجان طلبگي كرديم .عمامه ميگذاشتم و ميرفتم منبر .باالخره براي خودم آدمي شده بودم و
نان درميآوردم .ديگر زنجان را نپسنديدم و آن را ول كردم و آمدم قم.
سال 1337ش .به قم آمدم .در قم مشغول به تحصيل از شرح لمعه به باال شدم[ .نزد] بسياري
3
از اساتيدي كه االن زندهاند ،درس خواندم؛ آيتاهلل مكارم ،1آيتاهلل سبحاني ،2آيتاهلل منتظري
و بعضي از اساتيدمان هم فوت كردند ،مثل آقاي آيتاهلل [سلطانی] 4پدرزن مرحوم سيداحمد كه
كفايه خوبي ميگفتند و من جلد دوم كفايه را نزد ايشان خواندم.
5
بعد به سرم زد كه فلسفه هم بخوانم ،باز در درس فلسفه آقاي سبحاني و مرحوم مفتح
[ناتمام] .مدتي با ايشان اشارات ميخوانديم .من توفيق داشتم كه در دوره آخر اسفار مرحوم عالمه
طباطبایي 6هم شركت كنم .تا رسيد به اين جريانات پانزده خرداد و جريان مرحوم امام (ره) و
تحوالتي كه پيش آمد .يك مقدار در جو قم شرايطي پيدا شد كه بعضيها [تصميم گرفتند كه] به
دانشگاه بيايند مثل مرحوم بهشتي 7يا مرحوم مفتح.
چه شرايطي آقاي دكتر؟
زمان آقاي بروجردي 8حوزه حالت بسيط و سادهاي داشت و ما زياد با بيرون كاري نداشتيم ،ولي
يواشيواش اين جريانات سياسي بعد از مرحوم بروجردي و جريان انقالب سفيد شاه و اقدامات
مرحوم امام و اينها ،حوزه را سياسي كرد .در نتيجه با دانشگاه ارتباط بيشتري پيدا كرديم .امثال
مرحوم بازرگان 9كتابهاي خوبي در دفاع از دين مينوشتند كه از آن كتابها در حوزه استقبال
ميشد .مث ً
ال راه طيشده مرحوم بازرگان مدتها موردِتوجه منبريها و طلبهها بود ،اما بعد از اين
جريان ،آنها هم تظاهرات و طرفداري [از روحانيون] ميكردند .اينها از حوزه ميرفتند و آنها از
دانشگاه به قم ميآمدند .ارتباطات يك مقدار بيشتر شد.
بههرحال [براي ورود طالب به دانشگاه] ،امتحاني ميگرفتند و مدركي ميدادند ،گواهينامه
مدرسي علوم معقول و منقول كه آن را دانشگاه تهران از طريق يك مؤسسه ميپذيرفت.

 .1نارص مکارم شیرازی (1305ش.) -
 .2جعفر سبحانی تربیزی (۱۳۰۸ش.) -
 .3حسینعلی منتظری (1388-1301ش).
 .4سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی
بروجردی (۱۳۷۶ –۱۳۹۲ش).
 .5محمد مفتح (1358-1307ش).
 .6سیدمحمدحسین طباطبایی (-1281
۱۳۶۰ش).
 .7سیدمحمد بهشتی (1360-1307ش).
 .8سيدحسني بروجردي (1340-1253ش).
 .9مهدی بازرگان (1373-1286ش).
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آن امتحان را دانشگاه ميگرفت؟
دانشكده الهيات دانشگاه تهران که آن زمان نامش معقول و منقول بود ،يك امتحان از همان
دروس حوزهاي ميگرفت ،با يك قسمت از ادبيات مثل كليله و دمنه .بعد شبهديپلم ميدادند.
استخدام روي حساب ديپلم بود ولي در ورود به دانشگاه يك مقدار سخت ميگرفتند كه هر
كسي و در هر شرايطي به دانشگاه نيايد .آن وقت اين بايد ميرفت به مؤسسه که يك مؤسسه
وابسته به دانشكده الهيات بود و مؤسسه وعظ و [خطابه] 1نام داشت .آنجا سه سال دوره ميديدند،
بعد از اتمام موفقيتآميز ،تازه حق داشتند وارد سال دوم دانشكده [بشوند] .آن سه سال بهمنزله
سال اول حساب ميشد و آن نواقص ديپلمش را هم جبران ميكرد؛ اي كاش هميشه همينجور
دانشگاههايمان را جدي ميگرفتيم.
من از آن طريق آمدم ليسانس گرفتم ،شاگرد ممتازي هم بودم .بعد استخدام شدم و به
كردستان رفتم .آنجا هم دو سال خدمت كردم ،ازدواج كردم و بعد به زنجان برگشتم .كارمند
آموزش و پرورش زنجان بودم .فوقليسانس را گرفتم ،بعد دكترا هم قبول شدم .دكترا را كه سال
۱۳۶۲ش .گرفتم ،به وزارت علوم منتقل شدم و به دانشگاه تبريز رفتم.
با توجه به اينكه در حوزه قم علوم نقلي را ميخوانديد ،چطور شد كه در دانشگاه
علوم عقلي را ادامه داديد؟
اين شايد برگردد به حالتهاي روحي افراد .من يك مقدار از بچگي ـ حاال نامش را بگذاريم
شيطنت ـ حالت خاصي داشتم كه به قول معروف خيلي سربهزير و ساده نبودم .در همان مكتب
هم هميشه صحنهگردان بودم و شلوغ ميكردم و بچه آرامي نبودم .اين مسئله شايد در حوزه هم
باعث شد كه همينجور [به اينكه] يكنواخت ،سرم را پائين بيندازم و بروم ،راضي نشدم .نميدانم
شايد هم آدم مث ً
ال با بعضيها رفيق ميشود و وی را تشويق ميكنند.
مث ً
ال با چه كساني؟
واهلل از دوستان من ،آن كساني كه ميتوانستند ما را تشويق كنند ،خدا بيامرزد يكي بود كه اهل
تكاب بود (او از شهر تكاب بود و من از دهات آن) و مرحوم سيدموسي عدناني نام داشت كه
خيلي جلوتر از من عالقهمند شد كه به دانشگاه بيايد .عرض كردم كه اص ً
ال در حوزه مد شده بود
 .1مؤسسه ای وابسته به دانشکده معقول و دانشگاه جلب توجه ميكرد .االن هم همينطور است .ميبينيد كه از حوزه ميآيند و از دانشگاه
و منقول که در سال 1315ش .به منظور دكترا ميگيرند و االن دانشجوي معمم زياد داريم .اخيراً هم حتي كاري كردند كه حوزه هم عنوان
دولتیکردن روحانیت در دوره پهلوی اول تشکیل
دكترا بدهد .اين جاذبه آن زمان هم بود ولي نه مثل حاال و زياد مد نبود .لذا ما از آنجا آمديم براي
شد و فعالیتش پس از دو سال پایان یافت.
تحصيالت دانشگاهي[ ،البته یک امر عادي نبود و] من حدود يكسال دچار بحران روحي بودم!
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از چه زماني با شهيد مفتح آشنا شديد؟
خدا آقاي مفتح را رحمت كند ،آدم افتاده با زندگي كارگري بود .در قم فرهنگي بود ولي زندگي
خيلي سادهاي داشت و همينطوري كه تيپ و قيافهاش را هم ديديد ،آدم افتاده و خاكي بود .ايشان
همداني بودند و ما تكابي و افشاري ولي چون دو سال در زنجان مانده بودم ،طلبه زنجاني حساب
ميشدم .ما از روزي با هم آشنا شديم كه ايشان منطق ميگفتند و ما رفتيم به درس منطق ايشان.
ایشان منطق منظومه ميگفتند .بعد از مدتي ايشان از دو سه نفر از ماها خوشش آمد .از اين سه نفر
(همه هنوز هستيم) يكي بندهام ،يكي آقاي دكتر اكبري است (در گروه فلسفه دانشگاه اصفهان)،
يكي حاج آقا نبيلو است و يكي هم آقاي گلمحمدي نامي است .ايشان به ما فرمودند كه شماها
خوبيد .با همان اشكال و بحثي كه ميكرديم ،آشنا شده بودند .گفت که بيائيد يك جلسه خصوصي
شرح اشارات خواجه در خانه ما بگذاريم .گفتم كي؟ گفت که صبحها قبل از اينكه من بروم آموزش
و پرورش چون تدريس ميكرد و دبير بود .ما صبح ساعت شش ميرفتيم دم در خانهشان ،خودش
يك استكان چايي ميآورد ميخورديم و مشغول درس ميشديم .شرح اشارات خواجهنصير طوسي،
قسمت فلسفه الهيات آن را میخواندیم .بعد با هم بلند ميشديم ،ايشان آماده ميشد كه برود سر
كارش به دبيرستان و ما هم ميآمديم به حجرهمان كه از آنجا ميرفتيم پاي درس آقايان ديگر.
بعد باالخره به دانشگاه آمدیم.
1
در دانشگاه آن روز هم مرحوم مطهري بودند ،مرحوم مفتح بودند كه البته آن اوايل نبودند
و بعداً آمدند .اساتيد خوب ديگري هم بودند مثل مرحوم شهابي ،2مرحوم فروزانفر 3و عبدالحسين
زرينكوب .4يكي هم بود كه نميدانم االن زنده هست يا نه (خدا سالمت بدارد) كه استاد خيلي
خوشذوق و خوشپوشي بودند ،به نام دكتر ناصرالدين صاحبالزماني ،5اخيراً از ايشان خبري ندارم.
دانشكده جو خيلي خوبي داشت .آقاي دكتر جاللي و آقاي دكتر صديقي 6هم از اساتيد خيلي خوب
آن دوره بودند .افراد مختلفي ميآمدند تدريس ميكردند ،مرحوم راشد 7هم بود .از افراد روحاني
آنجا ،مرحوم فاضل توني 8بود كه البته من با ايشان درس نداشتم.
از مدرسان عرفان يك آدم جالبي بود به نام حاجمحمدعلي حكيم( 9االن نه من از او خبر دارم
و نه شنيدم كه كسي خبر داشته باشد) که آدمي بود با لباس مندرس درويشي ،يك پارچه كوچكي
مثل عمامه به سرش ميبست ولي عمامه جدي نبود .سر و وضع ژوليدهاي داشت و خيلي ثروتمند
نبود .وی خيلي قوي بود ،كتابي هم از او مانده به نام لطائفالعرفان و همانها را در دوره دكترا
تدريس ميكرد .من متأسفانه با ايشان درس نداشتم و در دوره ليسانس تدريس نميكرد .دوره
دكتراي [من] هم ايشان نبود و رفته بود .حاج محمدعلي حكيم در عرفان جدي و وابسته به سلسله
ذهبيه بود و آنها را خيلي ترويج ميكرد .10شاید نام خيلي از اساتيد را هم در اين لحظه فيالبداهه
به يادم نيايد .اساتيد خيلي خوبي داشتيم .از اساتيد فلسفه مرحوم دكتر مهدي حائري ،11آقاي دكتر

 .1مرتضی مطهری (1358-1298ش).
 .2محمود شهابی (1365 -1282ش).
 .3بديعالزمان فروزانفر (1349 -1278ش).
 .4عبدالحسین زری نکوب (-۱۳۰۱
۱۳۷۸ش).
 .5محمدحس ن ناصرالدی ن صاحبالزمانی
(۱۳۰۹ش.) -
 .6غالمحسین صدیقی ( -1۲۸۴۱۳۷۰ش).
 .7حسينعلی راشد (1359 -1284ش).
 .8محمدحسین فاضل تونی (–1259
1339ش).
 .9میرزا محمدعلی حکیم شیرازی (1321ق
). .10سیدعلی موسوی بهبهانی در مورد
حکیم شیرازی چنین میگوید« :خاطرهای
كه من دارم ،اين است كه ايشان ،خودش
را خوار میكرد و ّال از همه اينهايی كه
من ديدمّ ،ملتر بود .يعنی من كسی را
منیشناختم كه بتواند فصوص محیالدين
عربی را بگويد ولی اين قشنگ توضيح
میداد و رشح میكرد و فوقالعاده بود.
منتها آدمی بود كه بند و بار اينكه بگويد
من ّمل هستم و اينها را نداشت .نصف
عبايش هميشه از دوشش افتاده بود ،ولی
آدم بزرگی بود .مرد ّمليی بود (موسوی
بهبهانی ،مصاحبه.)۱۳۸۵ ،
 .11مهدی حائري يزدی (1378 -1302ش).

دو فصلنامه تاریخ شفاهی ،شامره 8

237

حسن ملكشاهي -1كه کتاب اشارات را ترجمه كرده است و ما سه نفر هم در اين كار ،دستيار وی
بوديم ،من و آقاي نبيلو و آقاي دكتر اكبري -و نيز اساتيد ديگر .در دوره ليسانس و فوق ليسانس
شاگرد اول شدم .دوره دكترا را هم همانجا خواندم .بعد آمديم دانشگاه و مدتي در تبريز مدير گروه
فلسفه دانشگاه تبريز بودم .يك مدت هم رئيس دانشكده الهيات دانشگاه تربيت معلم تبريز بودم.
چه سالهايي؟
بين  1363تا 1372ش .بود .من از 1372ش (چون خانمم اهل كردستان بود) كه پيشنهاد كردند
مسئوليت دانشگاه كردستان را [قبول كنم ،به كردستان رفتم] و چهار سال رئيس دانشگاه كردستان
بودم .دوران خوب و خوشي هم بود و همه همكاري ميكردند.

 .1حسن ملكشاهي (1387-1307ش).

2. Walter Terence Stace (19671886).

 .3بهاءالدین خرمشاهی (۱۳۲۴ش.) -
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پاياننامه شما فلسفة عرفان بوده و استاد راهنمايتان هم مرحوم حائري يزدي
بودند .شما در اين زمينه از شخص ايشان هم تأثير گرفتهايد يا خير؟
بله ،اص ً
ال موضوع فلسفه عرفان را ايشان به من پيشنهاد كردند .خوب من دانشجوي ایشان بودم.
از دو جهت از من خوشش ميآمد ،يكي اينكه خودش از نظر سياسي يك مقدار حالت مخالف
داشت و بعضي بچههاي تندروـ از اين بچههاي انجمن اسالمي و اين جور چيزهاـ باالخره حرمت
وی را زياد نگه نميداشتند .حتي در جلسهاي صحبت ميكرد كه يكي از بچههاي انجمن آن روز
آنجا بود و من نگران بودم كه اين بچهها بلند شوند به اين مرد اهانتي كنند و تالش ميكردم كه
قال قضيه را بكنم .از قضا تالش من آن را بدتر كرد يعني مرحوم حاج آقاي دكتر حائري يك ذره
تندتر هم بحث كرد ،ولي آن آقا تحمل كرد و باالخره چيزي نگفت.
من با او مهربان بودم ،ارادت داشتم و از اين جهت از من خوشش ميآمد .گاهي هم نقدهايي
را به همين مسائل فلسفي و منطقي و اينها مطرح ميكردم كه خوشش ميآمد .به من ميگفت
فالني ،نگاه دروني به عرفان و نگاه بهعنوان عارف يك چيزي است و بهعنوان يك فيلسوف و از
بيرون نگاهكردن ،چيز ديگري است؛ اين كار در غرب انجام شده و ا ِستيس 2اين كار را كرده است.
حتي من نام ا ِستيس را براي اولين بار از ايشان شنيدم و هيچ نميدانستم كه كتابش به نام عرفان
و فلسفه به وسيله آقاي خرمشاهي 3ترجمه شده است .بعد او هي از ا ِستيس نقلقول ميكرد كه
تحقيق خوبي كرده و فالن ولي ما در زبان فارسي و حتي در عربي كار اينجوري نداريم .گفت که
در عربي ،فلسفه تصوف داريم ولي تحليل تصوف نيست و [شامل] نظريههاي صوفيان است يعني
عرفان نظري و فلسفه صوفيه .اين كار در جهان اسالم و به زبان عربي و فارسي نشده و باالخره
جايش خالي است و شما بيائيد اين كار را بكنيد .چون يك ذره حسنظن هم به من داشت ،گفتم
که چشم اما خوب از كجا شروع كنم و چه كار كنم؟ ايشان گفتند که براي رساله دكترايت بيا ن ََمط
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نُهم را تحليل كن .نمط نهم اشارات ،فلسفه عرفان است و عرفان نيست .آنهايي كه فكر كردند
عرفان است ،اشتباه كردند چون ابنسينا عارف نبود ،نه در زندگي عملي و خصوصي و شخصياش.
باالخره مشخص است ،آدمي بود كه حالت درويش مسلكي و عارفي نداشت .اما در نگرش ،وی
بهعنوان يك فيلسوف به عرفان نگريسته بود و اين فلسفه عرفان است .من هم اين را بهعنوان
رساله انتخاب كردم و بعداً هم چاپ كردم و انتظار داشتم كه ايشان مقدمهاي بنويسند .ايشان نه
تنها مقدمه ننوشتند ،حتي به من گفتند كه من راضي نيستم شما بگوئيد كه اين كار را با راهنمايي
يا مشورت من انجام دادید!
فرموديد در آخرين دوره تدريس اسفار مرحوم عالمه طباطبایي شركت داشتيد.
لطفاً بفرمائيد كه حدودا ً در چه سالي بوده و اين دوره چه تأثيري بر تحقيقات
بعدي شما داشته است؟
ما (من و همسنوسالهاي من) در دوران جالبي قرار گرفتيم ،دوران ارباب و رعيتي را ديديم ،دوران
شاهنشاهي را ديديم ،دوران انقالب اسالمي و بعد از انقالب را هم ديديم .ما با نسلهايي كه قبل
از انقالب از دنيا رفتند ،فرق داريم و با نسلهايي كه بعد از انقالب چشم به زندگي باز كردند هم
فرق داريم .اين مطلب را گفتم براي اينكه [بگويم] آن زمان حوزه شرايط كام ً
ال متفاوتي با امروز
داشت .تا حدودي از سياست دور و در حاشيه بود .نفوذ عظيمي هم در كل جامعه داشت يعني يك
نفوذ یکپارچه دستنخورده با مرجعيت مرحوم آيتاهلل بروجردي اعلياهلل مقامه .تبعيت و تسليم
در برابر مرجعيت تقليد ،شكوه ويژهاي داشت .من يادم است وقتي كه مرحوم حجت 1از دنيا رفته
بود ،من در يكي از روستاهاي دورافتاده بودم و خبر رسيد که ايشان درگذشتهاند ،اص ً
ال براي مردم
قابلتحمل نبود .جداً احساس ميكردند كه
انگار يك شب زندگي بدون تعيين مرجع تقليد ،خيلي ِ
يك سرپرستي را از دست داده و يتيم شدهاند و حتم ًا بايد هر چه زودتر يك سرپرست جديدي را
كه زير سايه او قرار بگيرند ،بشناسند .يك حالت جالب معنوي بود كه اين در حوزه هم حاكم بود.
در حوزه هم شايع بود كه چهار يا شش هزار طلبه [دارد] ولي تعداد دقيق را نميدانم و حدس
ميزنم كه تعداد طالب حوزه به شش هزار نفر كه قطع ًا نميرسيد و حتي در چهار هزار بودن
آن هم ترديد دارم ،شايد كمتر از آن .اما همين ،يك مجموعه خيلي معنوي و سربهزيري بود.
مشاجره در داخل حوزه چندان وجود نداشت و آرامش بود .االن به نظر من شغل ،خيلي به مسئله
آسيب زده است .آن زمان كه ما درس ميخوانديم ،هدفي جز درسخواندن نداشتيم .اص ً
ال احدي
فكر نميكرد در آينده چه ميشود ولي االن مث ً
ال ميبينيد سطح را تمام نكرده به فكر ميافتد كه
مدركي (دكترا یا فوقليسانس) بگيرد .به نظر من اين مسئله صفاي حوزه را بههم ميزند چون او ًال
اين نشاندهنده يك نگرش است كه ما اص ً
ال اصالتي براي اين قائل نيستيم و اصالت را به همان

 .1سیدمحمد حجت کوهکمری (-1310
1372ق).
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عنوانها ميدهيم .دكتر و فالن مال دانشگاه است .بنابراين حوزه آن حالت صداقت و صميميتش،
يا باور به خودش را يك مقدار از دست ميدهد يا نشان آن است كه از دست داده است .يكي هم
اينكه آن زمان مثل مرحوم بهشتي يا مرحوم مفتح ،تعداد كمي[ 1بودند] كه آمده بودند بهعنوان
تدريس در مدارس .مرحوم شهيد بهشتي كه در دبيرستان تدريس كرده بودند و با وزارت آموزش
و پرورش همكاري ميكردند ،مرحوم مفتح در دبيرستانهاي قم و مرحوم مطهري هم در تهران
دبير بودند .بعد با دعوت و كمك بعضي از اساتيد آن زمان ،در دانشكده الهيات تدريس داشتند.
آن زمان روحانيون بيمدرك متعددي داشتيم ،مثل مرحوم عصار ،2مرحوم راشد ،مرحوم فاضل
توني و حاج محمدعلي حكيم (مدرس عرفان) كه اينها را بهخاطر فضلشان ميآوردند و كسي هم
انتظار نداشت اينها مدرك داشته باشند .اينقدر كه االن مدرك جدي است ،آن زمان جدي نبود،
االن ما مدركگراتر شدهايم .منظورم اين بود که همين تعداد انگشتشماري كه آمده بودند و هزار
توجيه هم براي كارشان داشتند كه ما ميرويم آنجا روي جوانها اثر بگذاريم يا جو را براي دشمن
و كمونيسم و اينها خالي نكنيم ،با تمام اين توجيهها اين آقايان از نظر وجداني آرامش نداشتند.
من خودم وقتي كه آمدم تهران در دانشكده ثبت نام كردم ،اصالً مدتها خواب وحشتناك و پريشان
ميديدم و نظم زندگيام به هم خورده بود .احساس ميكردم بزرگترين جنايت و خيانت را براي
معنويت و شخصيت خودم و جامعه كردهام و لشكر امام زمان سالماهلل عليه را ترك كرد ه و اين
طرف آمدهام .منظور اينكه به اين آساني نبود و روي رفتار اينهايي كه ميآمدند ،اثر ميگذاشت.
طبع ًا ،هم ديگران به اينها با چشم ديگري نگاه ميكردند و هم اينها يواشيواش بهتدريج خودشان
را از آن قضايا دور ميكردند .ميآمدند يك دفتر اسناد رسمي ميگرفتند يا تغيير لباس ميدادند و
يك كارمند عادي ميشدند و ديگر رابطه با آن به قول معروف اردوگاه امام زمان (عج) قطع ميشد.
ولي االن ميبينيم كه خيلي راحت با اين عنوانها كه مث ً
ال در دانشگاه تدريس ميكنيم و نميدانم
استاد دانشگاه هستیمُ ،پز ميدهند .باالخره اينها هم شده ُپز! به نظر من آن زمان حوزه سنگيني و
ثقل و حرمت خاصي داشت ،هم در داخل حوزه و هم در بيرون .ما اينها را ديديم.
مرحوم عالمه طباطبایي روي هر كس اثر ميگذاشت ،آدمي بود بيغلوغش که صفا و
صميميت در تمام زندگياش دیده میشد .من با تعداد تقريب ًا بيست نفر،هشت ،نه ماه پاي درسش
بودم .چهرهاي كه من بخواهم از مرحوم عالمه در خلوت خودم به ياد بياورم ،آن چهره درسياش
نيست بلكه چهره بارز و آن چهرهاي است كه من ميديدم ،درحاليكه يك كاسه ماست در يك
 .1از جمله اين افراد همچنني ميتوان دستش و يك سنگك هم در يك دستش بود ،از آن كوچههاي پشت خيابان اصلي حرم به طرف
به شهيد دكرت محمدجواد باهرن ( -۱۳۱۲صفائيه با يك حالت خاصي راه ميرفت و االن در نظر من مجسم است .يك آدمي بود زاهد ،فقير و
1358ش) اشاره کرد.
 .2سیدمحمدکاظم عصّ ار تهرانی ( -1264زندگي فقيرانهاي داشت ،برخالف حاال كه اين همه كتابها فروش ميرود و هاي و هوي و فالن
1353ش).
و غيره .همان آدمي كه الميزان را چاپ كرده بود (آخوندي) ،آن زمان ميگفتند كه خيلي ناراحت
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است كه اين الميزان من را ورشكست كرده و از هر جلدي دو هزار يا هزار تا ميزد و روي دستش
ميماند .اينقدر به فروش نميرفت .ده تا طلبه ،صد تا طلبه يك دوره الميزان ميخريدند ،صد تا
هم كتابخانه ميخريد و ميشد دويست تا .بنابراين مرحوم عالمه زندگي خيلي فقيرانهاي داشت.
فاضل و عالم و اهل عمل و اثرگذار هم بود.
يك نكتهاي هست كه در عرفان ميگويند« :ساقي ،مرشد است و تعليمات مرشد ،باده است.
اگر ساقي ،ساقي خوبي نباشد و دل نبرد ،از آن شراب چيزي عايد آدم نميشود» .ظاهراً فروغی
بسطامي ميگويد:
مگر از دهان ساقي مددي رسد وگرنـه

كس از اين شراب باقـي نرسـد به هيچ مستي

در عرفان اين تمثيلي است براي شيخ و تعليماتش .تعليمات شراب است و شيخ ساقي .اگر خود
شيخ صفا و جمالي نداشته باشد ،آدم از تعليماتش سود نميبرد و اين ،در ميان مشايخ بهصورت يك
مثل درآمده است كه كسي كه ديدارش تو را تحتِتأثير قرار ندهد ،گفتارش در تو اثر نخواهد كرد.
ديدار كه سودمند نباشد ،گفتار سودمند [نميشود] .مرحوم عالمه از كساني بود كه ديدارش بيش
از گفتارش اثر داشت .و لذا بعد از رحلتش من از زبان شاگردانش (من خودم را در آن حد نميدانم)
و از كساني كه جداً از او استفاده كرده بودند و تحتِتأثير آن ساقي شيرين قرار گرفتند ،با توجه به
همين نكته ساقي و باده ،در مرگ عالمه اين چند بيت را گفته بودم:
مـيهمـان بــزم او بـوديــم دوش

چشم ساقي در كمين عقل و هــوش

حشـمتي باالتـر از كاووس و جـم

در بســـاط آن نـگــــار محتشـــم

بــاده در جــام حـريفـان ريخـته

فـتنـــهها بـــا فتنــهها آمـيخـــته

لب به لب با جام هسـتي بر كــفم

چشممان بر چشمان مست آن صنــم

از قـدح تـا چشـم او ديدم عــيان

بود فـرقــي از زميــن تــا آسمــان

بـاده كـي باشـد حريف چشم وي

هر نگاهش نشـئه صـد جـام مــــي

در دل مــا يـــاد او آرام جــــان

دولتـش جاويـد و نامــش جـــاودان

آنچه كه من معتقدم از مرحوم عالمه روي هركسي ميماند ،آن تأثيرات شخصي و شخصيتي
ايشان است ،و إال همان مطالب اسفار را كسان ديگر هم گفتند و شنيديم و خودمان هم به ديگران
ميگفتيم و اينها به نظر من چيز نايابي نيست و ناياب ،آن صحبت و نفس بود .البته فيض من
كم بود ولي خوب باز هم مغتنم بود.
تأثيراتي كه عالمه بر من دارد را حتم ًا دوست دارم ،منتها در اين نگرش نقدي كه اخيراً به
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فلسفه اسالمي دارم ،باالخره نوبت به آثار ايشان هم ميرسد و حرف من همان است كه ارسطو
دربارة افالطون گفت« :افالطون عزيز است ولي حقيقت از او عزيزتر است» .عالمه عزيز است ولي
حقيقت از او عزيزتر است .من كه اصالت وجود صدرا 1را نقد كردم ،شامل حال عالمه هم ميشود
چون عالمه از تائيدكنندگان قاطع مالصدرا است و از شارحان و مروجان حكمت متعاليه است.
نقدي كه بر معاد زدم شامل حال او ميشود و نقدي كه بر فهم فالسفه از وجود كلي نوشتم و چاپ
هم شد ،شامل حال عالمه هم ميشود .تازه حرفهاي زيادي با ايشان دارم ،مخصوص ًا در مورد
كتاب نهايت الحكمه ایشان؛ از سبك و روش كار گرفته تا استداللها و نتيجههايي كه گرفته است.
من هم در كردستان و هم از بچگي حال و هوايي عرفاني را ديدهام و درك كردهام .شايد
هم همان حال و هواي بچگي من باعث شده است كه مقداري گرايشهاي عرفاني و تاریخی
دارم .تابستانها روستائيان مشغول كارند و وقت اين جور چيزها ـ جمعشدن و به خانقاه رفتن ـ را
ندارند .زمستانها كه روستائيها كمي بيكارند ،مشايخ ميآمدند .البته خلفاي مشايخ و نه خودشان
و آنهايي كه مأذون بودند و اجازه داشتند ،مث ً
ال خليفه شيخ عثمان 2و آقا جالل ميآمدند .آن زمان
هم مثل حاال نبود ،برفهاي سنگين ميآمد و اين برفهاي سنگين طوري بود كه گاهي از اين ده
به آن ده جاده باز ميكردند كه اين شيخ با اسب بيايد ،سوار بر اسب سر آدم ديده نميشد ،يعني
اينقدر ارتفاع برف زياد بود! باور كنيد برف ارتفاع طبيعياش در زمين مخصوص ًا در جاهاي گود،
دو متر بود! انباشته شده بود و وقتي فاصله حداقل يك متری را كه خندقي باشد تا اسب سوار از
آنجا بگذرد ،پاك ميكردند و اين ور و آن ور ميريختند ،سوار در آنجا به زور ديده ميشد! اينها
با آن مصيبت راه را باز ميكردند ،با كمال عشق و عالقه و درويشها ميآمدند .درويشها به
روستا كه ميرسيدند پا برهنه ذكر ميگفتند ،زلفهاي بلندشان را باز ميكردند و سرشان را تكان
ميدادند .با دف و آواز اينها را وارد روستا ميكردند و ما هم بچه بوديم .هر سال هفت ،هشت بار
از اين منظرهها داشتيم .بعد آدم ميكشتند و زنده ميكردند ،شمشير فرو ميكردند ،به گونهها و
شكمهایشان سيخ فرو ميكردند ،شيشه ميخوردند و. ...
از فرقه خاصي بودند؟
اعضای فرقههاي قادريه و نقشبنديه و کسانی كه در كردستان بودند ،این کارها را انجام میدادند.
اينها نمايندگان متعددي هم داشتند .اين ميرفت و آن ميآمد و باالخره در حد خودشان نذوراتي
 .1محمدبن ابراهیم قوامی شیرازی ملقب از منطقه جمع ميكردند و ميبردند.
به صدراملتالهین (1050-979ق).
من چهار پنج ساله بودم كه اينها كاغذهايي را قشنگ مثلث تا ميكردند و ميانداختند در اين
 .2شیخعثامن رساجالدین تویلی (-1195
1283ق).
گونيها و با خودشان حمل ميكردند چون ديگر در مسافرت حوصله و وقت دعانويسي ندارند .هر
كسي دعا ميخواست آن شيخ يك دانه از اينها را درميآورد و به او ميداد .همانطور كه گفتم يك
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ساله بودم كه پدرم فوت كرد و من با پدربزرگم زندگي ميكردم .پدربزرگم كه مرا خيلي دوست
داشت و تنها بچ ه و پسرش بودم ،دست مرا میگرفت و يك شيخي از اين مشايخ بزرگ كه آمده
بود ،مرا به زيارت ايشان میبرد و از او براي من ،دعاي درس خواندن گرفت! يعني آن زمان نه
مريض بودم و نه فالن و غيره ،گفت كه لطف ًا به اين نوه من يك دعا بدهيد كه بتواند درس بخواند.
او هم از آن دعاهايي كه با گوني همراهشان حمل ميكنند و از سی ،چهل تا دعايي كه دم دستش
ميگذاشت ،دست كرد و يك دعا داد و مدتها آن را روي شانه من دوخته بودند .در بچگي بازي
كه ميكردم ،آن هم روي شانه من دوخته شده بود.
كردها از اقوام اصيل آريايي هستند كه هنوز زبانشان همان زبان پهلوي است .كردي و لري
از شاخههاي زبان پهلوي اصيل ايران است .مشايخ تصوف ميآمدند در كردستان ميگشتند .اين
ي آنهاست و يك دليلش هم اين
[وضعيت عرفاني در] كردستان ،به دليل همان روح قديمي ايران 
است كه شيعه با تصوف خيلي مخالف بود .اگرچه هميشه تصوف را به ريش شيعه ميبندند ،ولي
منظور شيعه اسماعيلي است و اين را بعضيها اشتباه ميكنند« ،شيعه اثنيعشري زياد با مباني تصوف
همراه نيست» .اما رواج آن در ميان اهل سنت بيشتر بوده و اص ً
ال مشايخ اوليهشان همه از اهل
سنتاند چون مذهب كردستان همان مذهب اهل سنت است و بيش از جاهاي ديگر ،تصوف در آنجا
رواج دارد .حتي بيش از لرستان كه در منطقه نزديك خودش است ،تصوف در آنجا رواج دارد .لذا من
در آن دوران هم با اينها ارتباط داشتم ،باالخره رفت و آمدي داشتيم .گاهي به خانقاه ميرفتيم ،گاهي
مهمانهايمان را به خانقاه ميبرديم و عم ً
ال مراسم را ميديدند .بله ،اينها اتفاق ميافتاد.
ت ِعالي به عرفان و مسائل مربوط به سلوك و علوم
آقاي دكتر ،اين كششي كه حضر 
شهودي داريد ،از كجا شروع شد؟ آيا به جايي رفتيد و شروع به آموختن كرديد؟
بله ،اولش آموختن بود .عرفان اص ً
ال با بحث كاري ندارد و بحث خودش آفت عرفان است .من پنج،
شش تا آفت براي عرفان در آن كتاب نسبت دين و عرفان خودم برشمردم .يكي از آفتهاي آن
مخالفت متدينين جامعه بوده كه مقداري عرفان را متهم و خراب ميكرد و در عرفا هم يك حالت
عكسالعمل ايجاد ميكرد كه خالصه كار منطقي و خوبي نبود .يك حالت ،برعكس اين است كه
بيائيم بگوئيم آقا اص ً
ال عرفان همان دين است .نه آقا ،دين يك تكاليف خاصي خواسته و عرفان
هدفهاي ديگري را تعقيب ميكند .من بارها اين جور به شوخي ميگويم كه دين به ما گفته اين
راه را برو و نتيجهاش هم بهتر از آن است ولي در عرفان ديگر مسئوليت با خدا نيست و خودش
به راهي افتاده كه حاال هر چه پيش آيد ،مال خودش است .عرفان يك جسارت است .پدر ما در
بهشت نشسته بود که گفتند اين همه را بخور ،او همه را ول كرد و افتاد به آن كلمه نخور! آخر هم
خورد و از آنجا [درآمد] .االن هم سلوك يك چنين چيزي است .شريعت به ما ميگويد آقا نمازت
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را بخوان ،روزهات را بگير ،با نان حالل و كسب حالل [روزي بخور] ،عيشونوش هم داشته باش
و ازدواج هم بكن ،تفريح هم بكن و بعد هم بيا برو بهشت و يك زندگي آرام ابدي هم داشته باش.
اين آقا ميگويد من نه دنيا ميخواهم و نه آخرت ،بلکه خودش را ميخواهم .خودش را ميخواهم
و حاال آخرش به كجا ميكشد ،ديگر مسئولش خدا نيست .او يك راه روشني نشان داده است.
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت

ناخلف باشم اگر من به جوي نفروشم

خوب بفروش ،اما ديگر خودت مسئول هستي ،عرفان تكليف نيست .نبايد عرفان را تكليف
كرد .عرفان يك جسارت است .هر كه دارد هوس كرب و بال بسماهلل .اما يكي از مشكالتش همين
است كه االن بحثي شده است ،درحاليكه عرفان هيچ ربطي به بحث ندارد .يعني اگر شما يك
ميليون ساعت پاي درس مولوي بنشينيد ،هيچي نميشويد مگر اينكه مولوي تشويق كند و به راه
بيفتيد .عرفان همان «راه» است نه اين بحثها كه االن مد شده در جامعه و ما همه بلغور ميكنيم.
اين نيست .يك آفت عرفان ،اين است كه هدايت ميخواهد .االن در جامعه بحث سازمانهاي
هدايتي وجود ندارد ،آن زمان كه مشايخ بودند ،هدايت ميكردند.
منظورم اين نكته بود که عرفان يك جسارت است .اين [مشايخ] به دنبال سرهاي پرشور
و انسانهاي جسور بودند .گاهي هم اينها را از ميان التولوتها پيدا ميكردند چون عرفان غير
از زهد است .يك آدمي ميخواهد كه چريكبازي کند و این ،كار هر كسي نيست و يك آدمي
ميخواهد كه جرئت كند ،برود و فالن كس را بكشد ،طوري كه اگر فردا گرفتند و ده ماه هم
شكنجه كردند ،راز را نگويد .اين يك آدم عادي نيست ،مث ً
ال زمان شاه افرادي بودند كه مبارزه
ميكردند ،در زندان شكنجه ميشدند و حرفي بر زبان نميآوردند .اينها آدمهاي عادي نبودند،
سلوك هم به دنبال اين جور آدمهاي غير عادي است.
اما گرايش من يك مقدار به خاطر آن بود كه از اول در خانواده يك جور معنويت داشتيم .به
خاطر شرايط ماديمان كه سيد بوديم ،بايد مودب و مقيد زندگي ميكرديم تا مردم نرنجند و بدبين
نشوند .من از بچگي زندگي محدودي داشتم و مث ً
ال عروسي كه ميشد ،نميرفتم نگاه كنم ،حاال
رقصيدنش كه هيچ ،نگاه هم نميكردم .حاال بچههاي ديگر ميرفتند ميرقصيدند ،ميپريدند و
ميافتادند ولي من [نه] .حسرت هم ميكشيدم ،از شما پنهان نميكنم .هميشه به ياد اين شعر
ميافتم كه زبان حال خودم است:
زاهد پشيمان را ذوق باده خواهد كشت

عاقال مكن كاري كـه آورد پشيماني

آنجا عروسي و بزن و بكوب است ،نعره ُدهل و ُسرنا به آسمان رفته است ،به من ميگويند
آخر تو بچه سيدي ،گناه است نگاه نكن .بچه هشت نه ساله كه خدا از او تكليف نخواسته ،شما چرا
مكلفش ميكنيد؟ در نتيجه اين محدوديتهاي زهدآميز قديمي ،شايد در ذهن من يك زمينه بود.
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بعد هم همان جريان ماجراجويي كه در روح من بود ،باعث شد كه مث ً
ال به فلسفه بروم ،به دانشگاه
بيايم ،اين ور بروم استخدام شوم و لباس بپوشم و لباس عوض كنم و اينها همهاش باالخره يك
جور ماجراجويي است.
يكي از اينها همين بود كه از مدتها پيش به فكر افتادم كه آيا يك راه ديگري هم هست كه
آدم به يك تجربه شخصي در مسائل ماورايي برسد يا نه و هنوز هم در اين مورد معتقدم كه چنين
راهي هست ،اما يك راه همگاني نيست يعني نميشود اين را به جامعه تكليف كرد .نميشود به
جامعه گفت كه همه بيائيد عاشق شويد ،خوب يكي هست ميشود و يكي هست نميشود [يا] همه
بيائيد رياضت بكشيد ،يكي حوصلهاش را دارد و يكي حوصلهاش را ندارد .عرفان راه پر دردسري
است و فقط با يك دانه يا علي و ياحق و ياهو درست نميشود.
شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين حائل

كـجا دانـند حــال ما سبكبــاران ساحلها

طره بگشايد
بـه بوي نافهاي كـاخر صبا زان ّ

زتاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دلها

براي يك بو! يك راه بيقاعده ،خطرناك ،بيقانون و بيحساب و كتاب! يعني هشتاد سال
عمر داري ،هفتادش را شبوروز خون جگر بخوري ،ممكن است يك قران نتيجه نگيري! اين راه
بيقانون است اما شريعت راه حسابشدهاي است ،شما حجابت را رعايت كن ،نمازت را بخوان،
روزهات را بگير ،اگر ثروت داشتي به حج برو و اگر نداشتي اص ً
ال واجب نيست بنشين سر جايت.
غيبت و مردمآزاري و آدمكشي و تخلف و اينها را نكن و فردا بيا برو بهشت .اين شريعت واقع ًا سهل
است و روشن و مشخص ،اما عرفان يك راه تيره و تاريكي است كه عوامل آن طبقهبندينشده و
قابل طبقهبندي هم نيست و نتايج آن هم قانونمند نيست.
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 بخش دوم؛ گفتوگو با دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
بسماهلل الرحمن الرحيم .تاريخ تولد من  1313هجري شمسي است .در محلّي به نام دينان كه
از توابع اصفهان است (تقريب ًا در ده كيلومتري اصفهان) ،متولد شدم .طبق مرسوم آن زمان از
اوان كودكي تحصيالت ابتدايي را در همان روستا انجام دادم .بعد از فراغت از تحصيالت ابتدايي
(بهصورت مدارس جديد) به داليلي به علوم ديني عالقهمند شدم ،با اينكه شايد بعضي از اعضاء
خانواده خيلي موافق نبودند كه من بهسمت علوم ديني بروم .به هر صورت و با هر مشكلي كه بود
2
چون عالقه پيدا كرده بودم ،به حوزههاي علميه آن روز اصفهان روي آوردم و در مدرسه نيمآورد
اصفهان كه يكي از مدارس قديمي است و هنوز هم هست ،اتاقي گرفتم و در زي طالب علوم
ديني آن زمان درآمدم و تحصيالت ديني را آغاز كردم .علوم ادبي از قبيل صرف و نحو ،معاني،
منطق ،بيان و بديع و تا قسمتي از فقه و اصول را چند سالي در آن شهر خواندم و بعد از آن وقتي
به مرحله فقه و اصول وارد شدم ،به قم آمدم.
1

 .1مصاحبه با دکرت ابراهيمی دينانی طی
دو جلسه از تاريخ ۱۳۷۹/6/9تا ۱۳۸۰/2/8
به مدت  ۱۰۹دقيقه انجام شده است .منت
حارض منتخبی از اين مصاحبه است.
 .2از مدارس دينی اواخر دوره صفوی
که به دلیل قرارگرفنت در محله نيمآورد
اصفهان به اين نام خوانده میشود.
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لطفاً در مورد تأثيرات خانواده درجهت گرايشتان به عرفان و فلسفه هم،
توضيحاتی بفرمائيد.
شايد تأثير مستقيمي براي گرايش بنده به عرفان و فلسفه نبوده است .پدرم مردي بود اهل معنويت
ولي شغل وی اين حرفها نبود و تحصيالت عاليه هم نداشت ،شغل معماري داشت ،اما عم ً
ال
مردی عارفمسلك بود .شايد بدون اينكه من آگاه باشم ،طرز رفتار ،گفتار ،حلم ،وقار و طمأنينه او
تأثيري داشته است .من فكر ميكنم كه از همان طفوليت به عرفان عالقهاي داشتم .يادم ميآيد
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وقتي به دبستان ميرفتم ،كتابي بهدستم افتاد كه كهنه بود و اول و آخر هم نداشت ولي مجموعه
رباعياتي بود كه جمعآوري شده بود .البته نميدانم گردآورندهاش چه كسي بود (كتاب اول و آخر
نداشت) ولی حدود دويست صفحه مجموعه رباعياتي از يك عده شاعر و عارف بود .وقتي كه
در همان طفوليت آن رباعيات را ميخواندم ،بهشدت تحتِتأثير مضامين اين اشعار واقع ميشدم.
مضامين آن رباعيات هم غالب ًا عرفاني بود .همان موقع احساس ميكردم كه كششي بهسمت
مطالب عرفاني دارم .حاال يا اين عالقه ذاتي بود يا تحتِتأثير حاالت معنوي پدرم بود؛ پدرم واقع ًا
يك مرد اهل معنايي بود .نميدانم علتش چه بوده ،به هر جهت من از همان طفوليت اين كشش
را در خودم حس كردم.
فكر ميكنيد علماء يا اشخاصي هم احتماالً در دينان بودهاند كه بر اين عالقهمندي
شما تأثير داشتند؟
نه ،من در روستايي كه متولد شدم ـ دينان ـ اشخاص عارفي را نديدم و وجود نداشتند اما اين
كشش را در درون خودم حس ميكردم .البته در دبستاني كه درس ميخواندم ،يك معلم عربي
داشتم كه شايد او يك قدري بر عالقهام به علومديني تأثير داشت (همان تحصيل عربي و اين
حرفها كه بعد هم در همان جهت من به علوم ديني عالقهمند شدم) ولي چون خودش عارف و
اهل عرفان نبود ،فكر نميكنم كه از جهت عرفاني بر من اثري داشته .من اين [كشش] را در درون
خودم حس ميكردم ،آن هم بدون اينكه بدانم دليلش چه بوده.
به پيشنهاد چه كسي راهي نيمآورد شديد ؟
همانطور كه عرض كردم در آن دبستان ،معلم عربي من آدم خيلي خوبي بود و عربي را قشنگ
درس ميداد .من هم [به خاطر] حسن تدريس او كمكم به «عربي» عالقهمند شدم .بعد فكر كردم
كه خوبست عربي را بياموزم .آن موقع رسم بر اين بود كسي كه ميخواست عربي بياموزد ،بايد به
سلك طالب ميرفت .به اين فكر افتادم كه بروم در سلك طالب و عربي و علوم ديني را بياموزم.
البته خوب ،اين كار آساني نبود براي اينكه برادران و مادرم خيلي موافق نبودند.
چرا آقاي دكتر؟
حاال نميدانم به چه دليل .فكر ميكردند كه مرا از دست ميدهند .يك مشاغلي داشتيم كه دلشان
ميخواست من در همان مشاغل باشم ،كمك در زندگي باشم يا اساس ًا سليقهشان نبود ،نميدانم.
دليلش را نميگفتند كه چرا مخالفند ولي ميل نداشتند و كارشكني ميكردند .پدرم بيتفاوت بود و
بيميل هم نبود اما خيلي هم به من کمك نميكرد .تا [اينكه] باالخره من خودم تشخيص دادم
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كه اين راه را بايد بروم و با مشكالتي رفتم .وقتي كه رفتم ،كمكم آنها هم رضايت دادند .پدرم
هم كموبيش كمك كرد .بعد كه من رفتم و آنها مأيوس شدند و ديدند كه كارم جدي است ،ديگر
دست از مخالفت برداشتند.
آيا در ميان مدرسان يا طالب مدرسه نيمآورد كساني بودند كه موردِتوجه شما
باشند يا شما را به ادامه راهتان تشويق كنند؟
بله .آن موقع كه من وارد مدرسه نيمآورد اصفهان كه يك حوزه طلبگي بود شدم ،بايد همانطور
كه معمول طالب بود ،ادبيات و صرف و نحو را میخواندم .صرف و نحو را شروع كردم و به منطق
و معاني و بيان رسيدم.
آن موقع دو تا استاد در اصفهان بودند كه خيلي معروف بودند و شايد معروفترين استادان
ادبيات بودند .يكي از آنها در صرف و نحو و كتاب مغني متخصص بود (مغني يك كتاب نحوي
بسيار قوي است كه طالب ميخوانند) و به او شيخ محمدعلي حبيبآبادي 1ميگفتند .او متخصص
تدريس اين كتاب بود و من به درس او ميرفتم و شركت ميكردم .بسيار پرهيجان و پرجاذبه
درس ميداد .مغني را از او ميآموختيم .در علم معاني و بيان يك استاد ديگري داشتیم كه او هم
اهل حبيبآباد اصفهان بود ،به نام حاجشيخعباسعلي اديب حبيبآبادي( 2تا همين اواخر زنده بود
و چهار پنج سال پيش در سن نود صد سالگي وفات كرد) که متخصص معاني و بيان بود .البته
فقيه هم بود ولي بيشتر در اين علم مهارت داشت .كتاب مطول تفتازاني و شرح مطول را نزد آن
استاد خواندم .بسيار براي من پرجاذبه و مفيد بود .بله ،اين دو استاد بزرگ ،در عالم ادبيات خيلي
روي من اثر داشتند .وقتي من ادبيات را در اصفهان خواندم و وارد فقه و اصول شدم و يك مقدار از
شرح لمعه و قوانين اثر ميرزاي قمي را خواندم ،ديگر كمكم به اين فكر افتادم كه قم حوزه گرمتر
و داغتري است (آنوقت حوزه قم نسبت به همه جاي ايران خيلي گرمتر بود) و [بهتر است که] به
حوزه بزرگتري بروم .به همين جهت هم راهي قم شدم .ديگر كسي هم مخالفتي نداشت .خوب
قابلتحمل بود .به
مشكالت طلبگي و مشكالت خاص و اقتصادي [دوران] طلبگي بود ،اما آنها ِ
هر صورت به قم رفتم .يادم است هجده سالم بود كه وارد قم شدم.
در چه سالي به قم تشريف برديد ؟
فكر ميكنم حدوداً در سال ۱۳۳۲ـ  133۳ش .به شهر قم آمديم .آن موقع [حوزه علميه قم] مركز
ب آبادی ( -۱۲۶۹ ۱۳۵۵ش).
 .1محمدعلی ح بی 
علمي خيلي نيرومندي به مرجعيت و رياست مرحوم آيتاهلل بروجردي اعلياهلل مقامه بود .در آن
 .2عباسعلی ادیب (۱۳۷۱ -۱۲۷۶ش).
شهر به تحصيالت فقه و اصول نزد اساتيد بزرگي كه آن موقع در قم بودند ،ادامه دادم .البته يك
مقدار از سطح باقي مانده بود ،مكاسب و رسائل و كفايه را خواندم و بعد به درس خارج وارد شدم.
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مدت دوازده سال كه در قم بودم ،در محضر بسياري از اساتيدي كه درس خارج داشتند ،شركت
ميكردم .البته بيشتر اوقات براي درس خارج در درس مرحوم امام خميني شركت ميكردم .در
درس سيدمحمد محقق داماد 1هم شركت كردم ،چند صباحي هم اوايل ورودم به قم ،به درس
آيتاهلل بروجردي رفتم ،اما ديگر نرفتم ،به علت اينكه درس خيلي شلوغي بود و ايشان در آن موقع
پيرمرد بود و درسشان يك مقدار جنبه تشريفاتي داشت.
به هر صورت سالهاي جواني را در آن شهر به تحصيالت فقه و اصول پرداختم ،ولي در همان
سالها احساس كردم كه از اين علوم خيلي ارضاء نميشوم و به حوزههاي درس فلسفه روي آوردم.
البته هم فقه علم خوبي است و هم اصول علم دقيق و خيلي خوبي است و اينها نسبت ًا من را سرگرم
كرده بودند ولي حس ميكردم كه چيزي وراي اينها هم ميتواند باشد .تا كمكم به درس مرحوم
عالمه طباطبایي راه پيدا كردم .البته قب ً
ال منظومه را كموبيش [پيش] استاد ديگري خوانده بودم و
حس ميكردم كه در حكمت و فلسفه مطالب عميقتري هست.
پيش چه كسي؟
استاد منظومه شخصي بود (كه حاال وفات كرده) به نام آقاي شيخ عباس ايزدي نجفآبادي .
مقداري از منظومه را پيش ايشان خواندم .بعد بالفاصله راه پيدا كردم به درس اسفار مرحوم
عالمه طباطبایي .خوب وقتي محضر درس ايشان را درك كردم ،واقع ًا حس كردم كه تو گويي
آنچه كه من دنبالش ميگشتم ،اينجاست! مجذوب درس ايشان شدم .البته خوب مرحوم عالمه
طباطبایي ،روزها درس معمول را داشتند كه بيشتر اوقات اسفار صدرالمتالهين بود .در يك دورهاي
هم درس ايشان به دليلي از طرف رؤساي حوزه تعطيل شد ،منتها اجازه دادند بهجاي درس اسفار
صدرالمتألهين ،شفا اثر ابنسينا درس بدهد .ايشان شفا را شروع كردند و من درس شفا را هم رفتم.
روزها به درس اسفار و بعد از مدتي به درس شفا ميرفتم .خوب اكثر طالب و آنهايي كه اهل
فلسفه بودند ،شركت ميكردند.
ايشان يك جلسه شبانهای داشتند كه هفتهاي دو روز (شبهاي پنجشنبه و جمعه) بهصورت
سيار در منزلها (نه در مدرسه) بهصورت مخفيانه [تشكيل ميشد] يعني جز كساني كه اهل آن
ّ
مجلس بودند ،افراد اطالع نداشتند كه اين جلسه تشكيل ميشود .تعداد انگشتشماري در آن
جلسه شبها شركت داشتند .البته اين جلسه شبانه مرحوم عالمه طباطبایي سالها ادامه داشت  .1سیدمحمد محق ق داماد ( ۱۳۴۷ -ش).
و حتي قبل از ما ،بزرگاني مثل مرحوم آقاي مطهري در آن شركت ميكردند ،ولي دورهاي كه ما  .2عباس ایزدی نجفآبادی (1371-1301ش).
بوديم آقاي مطهري ديگر در قم نبودند (ايشان به تهران آمده بودند) و اشخاص ديگري در اين
جلسات شركت داشتند كه نامشان را ميبرم.
ما توفيق پيدا كرده بودیم و به اين جلسه راه پيدا كرديم .جلسه بسيار سازندهاي بود .مرحوم
2
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عالمه طباطبایي در درسهاي روز ظواهر و همان متن كتاب فلسفي را اعم از اسفار يا شفا ،تدريس
ميكردند و خيلي عقايد خاص خودشان را اظهار نميكردند .ولي گويي در جلسات شبانه ،مطالب
فلسفي عميق و بهطور آزاد [مطرح ميشد] و مدتي طوالني يعني از اذان مغرب تا يازده دوازده
شب به طول ميانجاميد و بهطور سيستماتيك مباحثي مطرح ميشد .همه كساني كه در جلسات
شبانه بودند ،برجسته بودند و قب ً
ال مطالعه ميكردند[ ،خود] استاد هم مطالعه ميكردند .بحثهاي
معيني مطرح ميشد و ايشان آخرين نظرياتي را كه داشتند و هر چه از توان و تجربه داشتند [ ،ارائه
ميكردند] .ایشان چيزي را هم پنهان نميكردند و خيلي راحت صحبت ميكردند[ .آن جلسات] ،از
بهترين جلسات علمي بود كه من در طول مدت عمرم توانستم درك بكنم .بله ،چند سالي و تا وقتي
كه من توفيق داشتم در قم باشم ،در آن جلسه شبهای پنجشنبه و جمعه شركت ميكردم و حظ
فراواني از آن جلسه و جلسات ديگر ميبردم .به همين دليل كشش و عالقهام به طرف فلسفه شد.
در آن جلسات شبانه ،دورهاي كه من بودم (البته دوره قبل از من هم بوده كه من نميدانم
چه كساني بودند) ،اجما ًال امثال شهيد مطهري بودند .بعد از من هم (من از سال تقريب ًا 1342ش.
به تهران رفتوآمد داشتم و در 1345ش .رسم ًا به تهران آمدم) تا قبل از وفات ايشان جلسه ادامه
داشت كه همان دوستان سابق من بودند ،ولي من توفيق نداشتم و به تهران آمدم و مسير زندگيام
عوض شد .ايشان جلسه را تا قبل از وفاتشان ادامهدادند و اين جلسات موردِعالقه ايشان هم بود.
در آن برهه زماني كه من بودم و شركت فعال و مرتب داشتم (تقريب ًا هفت هشت سال) ،آقايان
جوادي آملي ،1حسنزاده آملي ،2مرحوم آشيخ اسماعيل ساعدي زنجاني ،مرحوم اويسي قزويني،
مرحوم سيد ابوترابي قزويني ،3مرحوم آشيخعباس ايزدي نجفآبادي ،آقاي حيدري (اهل نهاوند
بود) و آقاي دكتر احمدي( 4در تهران اقامت دارند) بودند .مجموع ًا ده دوازده نفر بودند كه اينهايي
را كه من نام بردم ،تقريب ًا همگي از چهرههاي شاخص بودند و از جمله خود بنده كه در آن جلسه
شركت ميكردم.
خوشبختانه مرحوم عالمه طباطبایي جلسه ديگري در تهران داشتند كه هر سال پنج شش ماه
بود .زماني بود كه مرحوم هانري ُكربَن 5فرانسوي به تهران تشريف ميبردند و يك عده از اساتيد
برجسته دانشگاه تهران هم در آن جلسات شركت داشتند .در آنجا مباحث مهم جهاني از نظر فكري
 .1عبدالله جوادي آميل (۱۳۱۲ش.) -
و فلسفي مطرح ميشد .من اين توفيق را داشتم كه همراه مرحوم عالمه و در ركاب ايشان از قم به
 .2حسن حس نزاده آملی (۱۳۰۷ش.) -
 .3سید عل ی اکبر ابوترابی ( -۱۳۱۸ ۱۳۷۹ش) .تهران ميآمدم .ايشان يك محبت و لطفي به بنده داشتند .آن موقع بليت اتوبوس شمسالعماره را
 .4احمد احمدی (۱۳۲۲ش۱۳۹۷ -ش).
ميگرفتيم .غالب ًا هم اين فصل كه آقاي ُکربَن تهران بود ،تابستان بود و هوا هم گرم بود .به اتفاق
 .5هانری ُکر َبن( -۱۹۰۳۱۹۷۸م).
ايشان (بنده خوب مفتخر بودم) ميآمديم.
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چطور شد كه رابطه شما و عالمه صميمیتر شد تا اينكه در سفرهايي كه عالمه
به تهران داشتند ،همراه ايشان بوديد؟
خوب ميدانيد ،مرحوم عالمه طباطبایي بهطور كلي شخص مهرباني بود ،با شاگردانش خيلي
صميمي بود ،مخصوص ًا با بعضي از كساني كه حس ميكرد مطالبش را بهتر ميفهمند .همانطور
كه عرض كردم آن جلسات شبانه ،خصوصي بود و آدم بايد از چند تا صافي میگذشت تا به آن
جلسه راه پيدا میکرد و هر كسي به آن جلسات راه نداشت ،يعني بايد دوستان معرفي میکردند
و میشناختند .البته شناسايي هم كه ميدانيد طالب همديگر را ميشناختند ،در همان درسهاي
روزانه و مباحثاتي كه دوستان با هم داشتند .آنوقت آنها به آقاي طباطبایي معرفي ميكردند،
ايشان هم كه خوب ما را در جلسات درس روزانه ديده بودند و شناسايي اجمالي از من داشتند و
ديگر اجازه داده بودند .مهمترين مطالب [هم آنجا] گفته ميشد .شناسايي كاملي از ما داشت و
بهطور كلي اهل محبت بود .ما در جلسات شبانه خيلي با آقاي طباطبایي نزديك بوديم .در واقع
در طول سالها صميمانهترين و دوستانهترين روابط را داشتيم .اين بود كه ما را مثل فرزند خودش
قبول داشت و چيزي را از ما پنهان نميكرد .ما را محرم اسرار خودش ميديد و هر چه كه داشت
در طبق اخالص ميگذاشت.
اما آن جلساتي كه در قم تشكيل ميشد ،مباحث مهم فلسفی بود .گاهي هم به پيشنهاد
دوستان بود يعني اعضاء جلسه پيشنهاد ميكردند كه كدام مبحث مطرح بشود و گاهي هم
خود مرحوم عالمه طباطبایي اگر الزم ميديدند و مبحث مهمي داشتند يا مطلبي بود كه روي
آن تحقيق و تأكيد يا نظريات خاصي داشتند ،مطرح ميكردند كه اين مسائل باشد .گاهي هم
دوستان پيشنهاد ميكردند ،مث ً
ال فرض كنيد مدتي مبحث قوه و فعل بود كه يك مبحث خيلي
مهمي است يا مبحث علت و معلول بود .از اين نوع مباحثي فلسفي که فلسفه صرف بود ،مطرح
ميشد .البته دوستان هم آمادگي داشتند و اهل فضل بودند ،مطالعه ميكردند و صاحبنظر بودند،
خود ايشان هم روي مسائل نظر داشتند .در آنجا بحث و گفتوگوي آزاد بود و هر كس هر چه
دلش ميخواست راحت بيان ميكرد و ايشان هم نظراتشان را خيلي عريان و پوستكننده مطرح
ميكردند و هيچ مشكلي هم پيش نميآمد .جلسه هم سيار بود و جاي معيني نداشت ،هر هفته
در منزل يكي از اين دوستاني كه بودند ،برگزار ميشد .جلسه اول هر سال در منزل خود مرحوم
عالمه بود و جلسات بعد در منزل دوستان بود .خوب خيليساده و بيتكلف و راحت تشكيل ميشد.
از اين جلسات مطلبي منتشر شد ؟
خير ،چيزي از نتايج آن جلسات منتشر نشد ،دوستان خودشان يادداشت ميكردند .مطالب در سينه
اشخاص و دفتر اشخاصي كه در جلسه حضور داشتند ،است .خود بنده يادداشت ميكردم ،هم
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در سينهام است و هم يادداشتها وجود دارد .همه دوستان [به اين صورت عمل ميكردند] ،اما
بهصورت نشريه منتشر نميشد.
[البته] نوع مطالب جلساتي كه در تهران و جلساتي كه مرحوم هانري ُکربَن و عدهاي از اساتيد
دانشگاه شركت داشتند ،با آن مطالبي كه در قم مطرح ميشد ،فرق ميكرد .بيشتر مسائل مربوط
به تشيع بود .هانري ُکربَن مسائل دقيقي را روي تشيع مطالعه كرده و به آن رسيده بود كه بيشتر
اينها مطرح ميشد .گاهي اوقات هم فلسفه غرب و مشكالتي كه در فلسفه غرب وجود دارد ،مطرح
ميشد .در مورد برجستگيهايي كه در فلسفه اسالمي است ،قدرتهايي كه در فلسفه اسالمي است
و ميشود آنها را در دنيا مطرح كرد و چيزهايي كه تا آنزمان به آن توجه نشده بود ،بهخصوص در
تاريخ تشيع بحث ميشد .هانري ُکربَن مطالعه كرده و به نتايجي رسيده بود و بعد ميخواست كه
نظر مرحوم عالمه را در مورد آن بداند ،خيلي استفاده ميكرد و حرفهاي ُکربَن هم خيلي سازنده
بود .بخشي از آن مجلس ُکربَن در همان سالهاي اول منتشر شد ولي بخش ديگر آن منتشر نشده
كه آن هم در يادداشتهاي اشخاصي كه در آنجا شركت كرده بودند و اساتيدي كه بودند [است و]
آنها براي خودشان يادداشت برداشتهاند.
آيا آن مجلس هم سيّار بود؟
سيار نبود ،در جاي معيني بود .شخصي بود به نام مرحوم ذوالمجد
نخير ،مجلس هانري ُکربَن ّ
طباطبايي قمي كه خودش اهل فلسفه نبود ،ولي به فلسفه عالقهمند بود و شغلش هم وكيل
دادگستري بود (وي با اينكه حقوقدان و وكيل بود به مسائل فلسفي و عرفاني و اينگونه معارف
عالقه شديدي داشت و وضع مالي خوبي داشت) ،خانه بزرگي در خيابان بهار تهران داشت كه آن
مكان را اختصاص داده بود به ُکربَن و پذيرايي ميكرد .مرحوم ُکربَن به آنجا ميآمد ،مرحوم عالمه
طباطبایي هم كه از قم به آنجا ميرفت .دوستان و آشنايان همه به آنجا ميرفتند و اين مكان تا
وقتيكه [جلسات] ادامه داشت ،همواره ثابت بود.
در سال  1345ش .بهطور كلي از قم به تهران منتقل شدم (بنا به داليل خاص زندگي خودم)
و تا آن زمان بهطور مرتب در آن جلسات شركت ميكردم ،چه در قم و چه در تهران .بعد از آن من
وارد كارهاي فرهنگي تهران شدم و مدتي بعد به دانشگاه مشهد منتقل و استاد دانشگاه فردوسي
شدم و ديگر دستم از اين جلسات كوتاه بود .گاهي كه ايشان براي زيارت به مشهد تشريف
ميآوردند ،من خدمتشان ميرسيدم يا گاهي من ميآمدم و توفيق زيارتشان را پيدا ميكردم .در
سالهاي بعد از سال ۱۳۴۵ش ،تا قبل از وفات ايشان توفيق شركت در اين جلسات را نداشتم.
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اجازه بفرمائيد در مورد تعطيلي درس عالمه صحبت كنيم ،چگونه شد كه درس
ايشان به تعطيلی کشیده شد؟
فلسفه و تدريس فلسفه در حوزههاي علميه جنبه رسمي نداشت بلكه يك چيز جنبي بود ،حتي
كمتر از جنبي و گاهي اوقات بهصورت مخفيانه بوده است .مث ً
ال در حوزه نجف هيچوقت فلسفه
تدريس نميشده ،مگر بهصورت خفا .آن كسي كه اهل فلسفه بود ،شاگردان مخصوص [داشت
كه] در خفا و پنهاني در گوشهاي يا در خانهای تدريس ميکردند و بهطور رسمي اجازه تدريس
آن را نميدادند .در قم ،فقها زياد متمايل به تدريس فلسفه نبودند .حوزه علميه قم از بدو تأسيس
بهدست مرحوم آشيخ عبدالكريم حائري يزدي 1رحمتاهلل عليه ،بهعنوان يك حوزه فقهي دائر شد.
در زمان مرحوم آشيخ هم فلسفه چيز جنبي و كنار بوده و بهطور رسمي تدريس نميشده است.
زماني هم كه من از آن صحبت كردم ،زمان رياست مرحوم آيتاهلل بروجردي اعلياهلل مقامه بود.
خوب آيتاهلل بروجردي خودشان كموبيش در اصفهان معقول يعني فلسفه خوانده بودند .ايشان
مدتي بعد فلسفه را كنار گذاشتند و چون مرجع تقليد بودند ،بيشتر فقه تدريس ميكردند .خوب
صاحب فتوا بودند ،ملت ايران هم مقلد ايشان بودند و رياست حوزه علميه هم با ايشان بود .مرحوم
عالمه طباطبایي با اينكه تحصيالتشان در نجف بود ،در خفا فلسفه را به هر ترتيب خوانده بودند.
خودش هم فيلسوف بزرگي بود و به حق يكي از فالسفه بزرگ قرن اخير بود .ايشان وقتي به قم
آمد ،كمكم شاگردها زياد شدند و درسشان رونق پيدا كرد .كساني رفتند پيش آيتاهلل بروجردي
سعايت كردند كه جلسات فلسفه ايشان خيلي به صالح حوزه علميه قم نيست ،طلبهها به آنجا
ميروند فلسفه و عرفان را ميخوانند و اينها با فقاهت سازگار نيست ،صوفي و فيلسوف ميشوند
و ممكن است كه عقايدشان سست بشود .مرحوم آيتاهلل بروجردي هم با اينكه خودش كموبيش
اهل معقول بود ،در اين يك مورد دستور داده بود كه اص ً
ال فلسفه را تعطيل بكنيد ،ولي در نوبت
بعدي يك مقدار معتدلتر شد چون كساني پيش آيتاهلل بروجردي رفتند .بعضي از طالب فعال از
تهران آمدند به اينجا و يكسري سفارشهايي از بعضي مقامات گرفتند.
آن موقع فعاليتهاي كمونيستها زياد بود و ماركسيستها در ايران و بهخصوص در قم بسيار
فعال بودند .كتابهاي الحادي زياد هم بود .اينها را پيش آيتاهلل بروجردي بردند [و به ايشان
ت الحادي در حوزه ،بين مردم و بهطور كل در
گفتند] شما وقتي فلسفه را تعطيل ميكنيد كه شبها 
كشور ايران رايج است .عدهاي بايد فلسفه بدانند و به علوم عقلي آشنا باشند تا بتوانند پاسخگوي
شبهات الحادي باشند و شما اجازه بفرماييد ،چرا تعطيل ميكنيد؟ بعد ايشان كه اين حرف را منطقي  .1عبدالکریم حائری یزدی (۱۳۱۵ -۱۲۳8ش).
دانستند ،فرمودند كه ايشان شفا را تدريس بكنند اما اسفار را اجازه ندادند به اين علت كه اسفار
جنبه عرفان دارد و آقايان بيشتر با عرفان مخالفند تا با فلسفه .حاال فلسفه داراي استدالل است
ولي عرفان نه! ايشان ترجيح دادند كه شفا تدريس بشود و اجازه تدريس آن را دادند .عالمه همين
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كار را كردند و يك دوره شفا تدريس كردند .البته بعد هم باز شفا ادامه داشت.
همانطور كه عرض كردم علم فلسفه بعد از انقالب يك مقدار رايج شده و در حوزهها
بهطور رسمي تدريس ميشود و با مانع مواجه نميشود ،ولي آن موقع رسميت نداشت و هيچوقت
نميتوانست گسترش پيدا بكند و آقايان مخالفت ميكردند .نه آن موقع ،بلكه هميشه تاريخ همين
طور بوده كه فلسفه در حوزههاي فقهي (غالب ًا هم حوزههاي علميه و حوزههاي فقاهتي و اصولي
و حوزه فقه و اصول بودند) نميتوانسته رواج داشته باشد ،مگر در فرصتهاي استثنايي .مث ً
ال در
ن ا سعد) دواني ،دشتكي 1و ...جمع
حوزههاي فلسفي شيراز ،يك عده فيلسوف مثل محقق (محمدب 
شدند و بنا به مناسبت تاريخي خاص ،حوزهاي را بهوجود آوردند .در حوزه اصفهان بنابر موقعيتي كه
مرحوم ميرداماد داشت ،با مقام سلطنت نزديك بود ،با محقق (علیبن حسین) كركي نسبت داشت،
فقيه خيلي مقتدري بود و خودش هم مرد مقدس و با اقتداري بود؛ توانست يك حوزه فلسفي
تشكيل بدهد ،طوريكه خود مالصدرا هم از شاگردان ميرداماد بود .اينها در تاريخ استثناء است.
همواره در حوزههاي فقه و اصول (غالب ًا حوزههاي علميه روحانيت شيعه حوزههاي فقه و اصول
بود) فلسفه ممنوع بوده و نميتوانسته رواج داشته باشد .در جهان اهل سنت هم فلسفه بهطور كامل
2
ممنوع بوده و اينها غالب ًا اشعري فكر ميكردند .بعد از نوشته شدن كتاب تهافهالفالسفه غزالي
يعني از حدود هزار سال پيش [تاكنون] ،در حوزههاي اسالمي سني بهخصوص حنبلي و وهابي،
فلسفه ممنوع بوده است .كتاب فلسفه در آنجا اص ً
ال بهعنوان كتب ضالل شناخته ميشود! بنابراين
در حوزههاي سني ،فلسفه مطلق ًا نبوده و هم اكنون هم نيست و در حوزههاي شيعه هم كه اين
ممنوعيت بهطور مطلق نبوده ،با مانع مواجه بوده و بهطور جنبي ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.
بله ،حاال بعد از انقالب شما نگاه ميكنيد كه در كوي و برزن فلسفه رايج است .فكر نكنيد كه
هميشه تاريخ اينطور بوده ،نخير اينطور نبوده و اين پديده جديد بعد از انقالب و بنابر توصيهاي
است كه مرحوم امام خميني كردهاند .ایشان خودشان اهل فلسفه و عرفان بودند ،تشويقي كردند و
حاال خوب مقتضاي زمان هم هست و [فلسفه] رواج هم دارد.
البته من نميدانم كه اگر فلسفه در هر كوي و برزن رايج باشد ،مفيد است يا نه! شايد هم
اص ً
ال خيلي خوب نباشد كه فلسفه بازاري باشد ،ولي به هر صورت فلسفه در گذشته همواره با يك
نوع ممنوعيتي مواجه بوده است.
فرموديد كه همچنان طلبه بوديد تا آنكه حوزه را رها كرديد و به تهران آمديد.
 .1محمدب ن ابراهی م د شتکی (- ۸۲۸۹۰۳ق) .بله ،همانطور كه عرض كردم ،طلبه بودم و علوم اسالمي را تعقيب ميكردم و در حوزه ادبيات
 .2محمدب ن محم د غزالی (۴۵۰ ۵۰۵ -ق).
(آن اوايل بود) و حوزه فقه و اصول ،از محضر اساتيد بزرگ زمان استفاده كردم .بعد وقتي به
فلسفه عالقهمند شدم و به آن روي آوردم ،در واقع ديگر ساير رشتهها تحتالشعاع قرار گرفت و
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بيشتر كار من در فلسفه متمركز شد .بعد به داليل خاصي كه به شيوه زندگي شخصي من مربوط
ميشود (يك مقدار سبك و سليقه در شيوه زندگي و مسائل اقتصادي) ،تغيير مسير دادم و از آن
جنبه طلبگي [خارج شدم تا] يك شغلي داشته باشم .فكر كردم كه به تحصيالتم يك سر و سامان
ظاهري بدهم يعني در واقع يك مدركي بگيرم .اين بود كه بعد از اينكه تحصيالت علمي من به
جايي رسيد ،آمدم كنكور دادم و به دانشگاه رفتم و در كالس دانشگاه نشستم .با اينكه آن موقع
فكر ميكردم كه از سطح ليسانس باالتر هستم ولي خوب رفتم ،نشستم چون دلم ميخواست
مدرك بگيرم.
در چه دانشگاهي و چه سالي بود ؟
از دانشكده الهيات ليسانس ،فوقليسانس و دكتراي خودم را گرفتم .دقيق ًا من سال 1345ش.
ليسانس گرفتم .البته دوران تحصيلي دانشگاهيام را در قم بودم ولي گاهي ميآمدم در دانشگاه،
خودم را به استادها نشان ميدادم و ميرفتم .حضور فعال در كالسها نداشتم چون الزم هم نبود.
يعني علومي كه آنجا تدريس ميشد را خودم تدريس كرده بودم .استادها هم چون مرا ميشناختند،
با من كنار ميآمدند .در سال 1345ش .ليسانس گرفتم ولي بعد بالفاصله كنكوري دادم كه به
فوقليسانس وارد شدم .بعد از اخذ فوقلیسانسم ،كنكور دكترا دادم كه شاگرد اول شدم و وارد
دوره دكترا شدم و در خالل همان اوقات ،شغلي هم انتخاب كردم كه دبيري دبيرستانهاي تهران
بود (براي اينكه از طريق تدريس ارتزاق كنم) و چون هم دبير بودم و هم دانشگاه ميرفتم و
فوقليسانس ميخواندم ،ديگر از قم آمدم و بهطور كلي به تهران منتقل شدم.
از چه زمان متوجه شديد كه در حوزه عرفان اسالمي هم عالقهمند به تفكر و
تحقيق هستيد؟
عرض كنم كه من ،عالقه به فلسفه بهخصوص عرفان را ،از همان جواني و حتي از بچگي بهطور
ناخودآگاه در خودم حس ميكردم .وقتي وارد حوزه علميه شدم ،ديدم فقه و اصول و ادبيات علوم
خوبي هستند ولي آن چيزي كه من ميخواهم نيست ،خواسته من نيست .تا وقتي كه به استادان
فلسفه برخورد كردم که البته شخص عمده آن استادان هم مرحوم عالمه طباطبایي بود .بعد از
اينكه سالها در سفر و حضر از محضر پرفيض مرحوم عالمه طباطبایي استفاده كردم ،متوجه
شدم كه مرحوم عالمه آسيد ابوالحسن رفيعي قزويني 1هم در قزوين فيلسوف و عارف هستند و در
تدريس اسفار احاطه بينظيری دارند .سالها هر سهماه تابستان را به قزوين پيش ايشان ميرفتم  .1سیدابوالحسن رفیعی قزوینی (1353 -1268ش).
و اسفار ميخواندم .پس ،از محضر مرحوم عالمه آسيد ابوالحسن رفيعي قزويني هم استفاده كردم.
[همین طور در زمینه] عرفان ،در تهران نزد ميرزا محمدعلي حكيم (در حال حاضر مفقوداالثر
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است و قب ً
ال در دوره دكتراي دانشگاه هم تدريس ميكردند) میرفتم .ايشان عارف و حتي شيخ
خانقاه ذهبي در تهران بودند (سمت شيخوخيت داشت) و من در محضر ايشان مدتي فصوص
خواندم .يك اتاقي در مدرسه مروي تهران داشتم كه وی را به آنجا دعوت ميكردم .گاهي حتي به
خانقاه ميرفتم .البته نه موقع رسمي خانقاه كه مريدها ميآمدند ،بلكه در موقع غيررسمي خانقاه،
صبحها ميرفتيم و ايشان هم ميآمدند آنجا و ما از محضر ايشان استفاده ميكرديم .من فصوص را
در محضر حكيم ميرزا محمدعلي حكيم شيرازي كه عارف بزرگي بود ،خواندم .خوب عرض كردم
كه عالقهاش از همان جواني ،حتي از همان كودكي در ذهن من بود .استادان بزرگ من در عرفان،
محمدعلي حكيم و در فلسفه و عرفان ،مرحوم عالمه طباطبايي و آسيدابوالحسن رفيعي قزويني
بودند .البته كموبيش استادان ديگر عرفان و فلسفه بودند كه من با آنها مالقات و مصاحبه داشتم.
درس رسمي خودم را پيش اين سه بزرگوار آموختم.
آيا براي استفاده از درس فصوص مرحوم حكيم ،به تنهايي به خانقاه تشريف
ميبرديد؟
من مدتي تنها بودم و مدتي هم يك آقايي به نام آقا سيدمحمدرضا كشفي بود (او هم اخيراً فوت
شد) .دو نفر بوديم كه ميرفتيم به محضر ايشان و خدمتشان فصوص ميخوانديم.
ممكن است در مورد ايشان ،اساتيد و خانقاهشان توضيح دهيد.
بله .آقاي ميرزا محمدعلي حكيم ،مرد گمنامي است و تأليفي به نام لطائف العرفان دارد كه احاطهاش را
به عرفان نشان ميدهد .اين كتاب چاپ شده و دانشگاه تهران هم چاپش كرده است که دو جلد است.
مردي بود كه فقيه بود ،رياضيات قديم ،ادبيات و همه اين علوم را ميدانست ولي بيشتر در عرفان (هم
نظري و هم عملي) كار كرده بود و عارف بود .من كه از او ميپرسيدم شما معقول و عرفان را پيش
چه كسي خوانديد ،ميگفت كه پيش شخصي به نام سيدعلي كازروني 1و فقه و اصول را هم پيش
شخصي به نام ميرزا محمدصادق؛ هميشه خودش اين دو استاد را معرفي ميكرد.
ايشان از اول هم خانقاهي ،ذهبي و صوفي نبود .آنطور كه خودش نقل ميكرد ،ميگفت كه
من ميرفتم كه با ميرزا احمد ذهبي 2كه قطب ذهبيه بود در شيراز ،مباحثه كنم تا آنها را از اين راه
 .1سیدعلی مجتهد کازرونی شیرازی برگردانم .رفتم آنجا و وقتي رفتم در همان جلسه اول ديدم اشكاالتي كه دارم را نميتوانم مطرح
(1343-1278ش).
كنم ،مثل اينكه اين اشكاالت از ذهنم محو شده بود! پس از يكي دو جلسه كه با ميرزااحمد ذهبي
 .2میرزا احمد مرتضوی تربیزی
مالقات ميكند ،تحتِتأثير قرار ميگيرد و يك مرتبه مجذوب ايشان ميشود و خودش به طريقت
(1286ق1374-ق).
ذهبيه درميآيد! ديگر تا آخر هم ذهبي باقي ماند .از طرف مرحوم ميرزا احمد ذهبي هم شيخ خانقاه
در تهران شد .بنابراين بعدها ذهبي شده بود ولي ماليي بود كه خيلي دقيق و خوب علوم انساني و
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فقه و اصول را تحصيل كرده بود .فقيه و حكيم و عارف بود ولي در مقام عمل در اين اواخر ذهبي
شده بود .ما فقط از او ميآموختيم و درس فصوص را پيش ايشان ميخوانديم.
بهنظر میرسد که برقراري ارتباط با يك شيخ خانقاه ،كار سادهاي نباشد.
من در دانشگاه با او آشنا شدم [چون] استاد دانشگاه هم بود .مرحوم فروزانفر از گوشه و كنار
مملكت اشخاص برجسته را دعوت ميكرد كه در دوره دكتراي الهيات درس بدهند .مرحوم
فروزانفر كشف كرده بود كه اين مرد عارف و عالم است و او را آورده بود .من ايشان را در دانشگاه
كشف كردم .دوره دكترا كه درس عرفان ميداد ،من شاگردش بودم و خودم آنجا دانشجوي دكترا
بودم .حس كردم كه اين مرد بزرگي است و خيلي چيزها را ميداند كه دانشجويان دوره دكترا
نميتوانند ايشان را بفهمند .بعد با او رابطه برقرار كردم (استادم بود) و آشنا شدم و از او تقاضا كردم
كه درس را خارج از دانشگاه به من بدهد .چون در دانشگاه نميگذاشتند ،كالس شلوغ بود و من
خيلي نميتوانستم استفاده كنم يعني نميگذاشتند و شلوغ بود .ايشان حرفهايي ميزد كه براي
قابلتحمل نبود ،اشكاالتي ميكردند و وقت جلسه را ميگرفتند .به هر صورت تقاضاي
دانشجويان ِ
مرا پذيرفت و گفت كه به خانقاه بيائيد .من به آقاي كشفي كه دوستم بود (البته او دانشگاهي نبود
و مرد آزادي بود) گفتم كه چنين فردي هست و چنين احاطهاي دارد .او هم اظهار عالقه كرد و آمد
و ما مدتي به درس خصوصي ايشان ميرفتيم .من از طريق دانشگاه ايشان را كشف كردم ،منتها
آنجا محل تدريس وی بود يعني جاي خلوتي براي تدريس بود .ما بهعنوان آنكه برويم و درس
بخوانيم ،به آنجا ميرفتيم و خانقاهي نبوديم.
بههرحال حقيقت آن است كه با آنكه من خيلي مجذوب عرفان بودم و هستم و به عرفان
و عرفا خيلي عالقهمند هستم ،نميتوانم بگويم كه از فلسفه دلسرد شدم .اين عقالنيت و تعقل
و جايگاه استداللهاي فلسفي را هنوز معتبر و محكم ميدانم و از فلسفه منصرف نيستم .البته
ضمن احترامي كه براي اساتيد و فالسفه اسالمي قائلم و حتي اساتيد خودم ،فكر ميكنم كه يك
جاهايي موضع دارم .يك نوع استقالل در خودم احساس ميكنم ،تابع نيستم .وقتي براي اساتيدم
احترام قائلم از اين بابت است كه آنها را بزرگ ميدانم نه به اين حكم كه تابع آنها باشم .آنها
استادند و بزرگوار و محترم و براي هميشه نزد من احترام دارند ،ولي من تقريب ًا هيچوقت حس
تبعيت نداشتم يعني هميشه احساس ميكردم كه خودم بايد به چيزي برسم كه مستق ً
ال آن را تائيد
كنم و بپذيرم .بنابراين به غلط يا درست ،يك نوع استقاللي براي خودم قائلم .احترام فوقالعادهاي
براي اساتيدم نيز قائلم چون آنها را هم بزرگ و مستقل ميديدم .اص ً
ال آنها هم بيشتر از اين
جهت براي من احترام دارند كه مستقل هستند و اتفاق ًا به استاداني عالقه بيشتري دارم كه استقالل
بيشتري داشتند .از جمله مرحوم عالمه طباطبایي كه در او بیش از ساير اساتيدم ،استقالل فكري
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ميديدم و احترام من براي ايشان نيز بيشتر از همين بابت است كه از نظر فكري ايشان را مستقل
ميديدم .خودم هم سعي ميكنم كه مستقل باشم.
در واقع در كتابهايي كه نوشتم (تقريب ًا تاليفات من كم نيست) ،هر جايي كه رأي و نظري
داشتم ،اظها ِرنظر كردم و صرف ًا نقلقول نكردم .هر كتابي كه نوشتم ،ضمن اينكه اقوال را نقل
كردم ،در مقام داوري برآمدم و آنچه را كه به نظرم صحيح يا حتي اشكال ميآمده ،اظهار كردهام.
شايد هم اينها در خالل آثارم خيلي كم نباشد و زياد است؛ مواردي كه سرانجام مواضع خودم را ابراز
كردهام .در خالل كتابها ،اين خود من هستم كه دارم حرف ميزنم ،ضمن اينكه سعي ميكنم
اقوال ديگران را هم به درستي نقل كنم.
شما در دانشگاه در چه رشته و گرايشي تحصيل كرديد ؟
رشته و گرايشم فلسفه اسالمي بود چون رشته تحصيل من و كارم و تخصصم همين بود ،در همين
رشته هم مدرك گرفتم .در واقع ميشود گفت دانشگاه براي گرفتن مدرك بود ّ
وال اين فلسفهها را
من خودم خوانده بودم و حتي در قم تدريس هم كرده بودم .البته در دانشگاه هم از محضر اساتيد
خوبي كه آن زمان بودند ،استفاده كردم .قبل از اينكه دكتر بشوم يعني زمانيكه فوقليسانس بودم،
به دانشگاه مشهد رفتم كه آن زمان براي تدريس در دانشگاه استاديار ميخواستند .آنجا هم يك
كنكور برگزار شد که من شركت كردم .در دو رشته استاديار ميخواستند يكي در رشته اديان و
ديگری در رشته فلسفه .من در كنكور هر دو رشته شركت كردم و شاگرد اول شدم ولي چون رشته
من فلسفه بود ،ترجيح دادم كه همان فلسفه را انتخاب بكنم .بهعنوان مربي در دانشگاه فردوسي
مشهد استخدام شدم .در همان سالهاي 1353 ،1352ش .بود كه دكتراي خودم را گرفتم يعني از
رساله دكترا دفاع كردم .بعد استاديار شدم و در همان دانشگاه فردوسي فلسفه و عرفان و كالم را
تدريس ميكردم ،تا انقالب اسالمي .ميدانيد كه پس از انقالب دانشگاهها يكسال تعطيل شدند.
در آن مدت من در خانه به كارهاي تحقيقيام ميپرداختم ولي بعد كه دانشگاهها دوباره بازگشايي
شدند ،من تقاضاي انتقال به تهران را كردم و به تهران منتقل شدم .يكي دو سال بعد از انقالب به
گروه فلسفه غرب دانشكده ادبيات منتقل شدم و اكنون كه خدمت شما صحبت ميكنم ،در گروه
فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ،فلسفه تدريس ميكنم.
چند سال در گروه فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد تشريف داشتيد؟ توضيح
بفرمائيد که رئيس گروه و همكارانتان چه كساني بودند؟
من در آن موقع در دانشگاه فردوسي فلسفه اسالمي تدريس ميكردم .مدير گروه فلسفه در آن
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زمان آقاي سيدجالل آشتياني 1بود كه معروف است .خوب مردي وارسته و فيلسوف در فلسفه
اسالمي است .آن موقع مدير گروه فلسفه ايشان بود ،همكاران من در آنجا آقاي دكتر مشائي،
آقاي شهابي و آقاي دكتر شفاهي بودند .اينها عضو گروه فلسفه بودند .آنجا گروه فقه و اديان [و
فرق اسالمی] هم داشت .من گاهي درس اديان هم ميدادم و گاه اگر الزم ميشد ،درس فقه
و اصول هم ميدادم ،ولي بيشتر كار من تا وقتي كه در مشهد بودم ،كار فلسفه بود .در دانشگاه
تهران هم در دوره كارشناسي ،كارشناسيارشد و دكترا ،هنوز فلسفه اسالمي را تدريس ميكنم
چون بههرحال گروه فلسفهاي كه در ايران است ،نميتواند كه فلسفه اسالمي نداشته باشد .طبيعت ًا
هنوز هم درسهاي فلسفه اسالمي دورههاي كارشناسيارشد و دكتري عرفان و فلسفه را تدريس
ميكنم .البته كمي ضعيف شدهام و كمتر تدريس ميكنم.

 .1سیدجاللالدین آشتیانی (1384 -1304ش).
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