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گوبينو (آرتورــ ژوزف) در سال ١٨١٦م متولد شد و در سال ١٨٨٢م درگذشت. او دوبار٬ جمعًا پنج سال٬ در
ايران اقامت داشته است. بار اول از سال ١٨٥٥ تا ١٨٥٨ ميالدي (مطابق با ١٢٧١ تا ١٢٧٤ه . ق) و بار دوم از
سال ١٨٦١ تا ١٨٦٣ ميالدي (مطابق با ١٢٧٨ تا ١٢٨٠ه . ق). بار اول سمت او نيابت اول سفارت فرانسه در
تهران بوده و بار دوم سمت وزيرمختاري در همان سفارتخانه را داشته است. جا دارد که زندگينامه و کل آثار
او به تفصيل مورد بررسي دقيق قرار بگيرد٬ ولي به هر ترتيب٬ جاي آن در اين پانويس نمي تواند باشد و بايد

تحقيق مستقلي بدين کار اختصاص داده شود.

فلسفه هاي ايراني ـ اسالمي به روايت کنت دوگوبينو ١

دکتر کريم مجتهدي

 کنت دوگوبينو در نزد ما ايرانيان بيشتر بـه عـنوان فـرستاده سـياسي و شـرق شناس
فرانسوي شهرت دارد که نه فقط توجه زيادي به ايران و موقعيت تاريخي و فرهنگي ما
در قرن نوزدهم ميالدي داشته است٬ بلکه نسبت به تمام خارجياني که در عصر ناصري
به اين مملکت سفر کرده اند٬ با عالقه و دقت بيشتري مشاهدات و تأمالت خود را تنظيم
 کرده و به رشته تحرير درآورده است و از اين لحاظ به مراتب بر بقيه ارجحيت دارد؛ ولي
آنچه گاهي مورد غفلت قرار مي گيرد و يا فرعي و جنبي تلقي مي شود اين است که در هر
صورت گفته هاي گوبينو درباره ايران و ايرانيان ارتباط بسيار نـزديک بـا نـظريه کـلي او
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درباره «عدم تساوي نژادهاي انساني» ٢ دارد که او درست قبل از اولين سفر خود به ايران٬

gobinisme گفته مي شود. ٣. اين نظريه اصطالحًا

اين نظريه ٣ را با تفصيل در کتابي با همين عنوان تحليل و منتشر کرده است. منظور اين
است که در کل آثار گوبينو ــ اعم از آنچه به ايران اختصاص دارد و يا آثار ديگر از قبيل
سفرنامه و گزارش سياسي و يا رمان و داستان کوتاه و حتي نمايشنامه و مکاتبات که به
لحاظ کّمي نيز قابل مالحظه است ــ موضع و نظرگاه خاصي را با صراحت بـيان کـرده
است که خوشبختانه عمًال مانع از توجه او به جزئيات محسوس و ملموس و دقت در آنها

نشده و تا حدودي جنبه مستند گفته هاي او حفظ شده است.



به هر ترتيب٬ از وقتي که اعتقادات تبعيض نژادي نـتايج بسـيار بـدي بـه بـار آورده
گروهي از مفسران آثار گوبينو سعي کرده اند اکثر نوشته هاي او را مستقل از نظرگاه خاص
نژادي او ارزيابي کنند و با وجود بعضي از نواقص نثر او در زبان فرانسه٬ او را يکـي از
نويسندگان مطرح در ادبيات قرن نوزدهم فرانسه به حساب بياورند؛ و اين در حالي است
که فکر و نظر گوبينو ــ حتي در نوشته هاي صرفًا ادبي او چون رمان و غيره ــ به هيچ وجه
عوض نشده است٬ و با اطمينان مي توان گفت که او حتي قهرمانهاي داستانهاي تخيلي
خود را به عنوان مثالها و مصاديق زنده براي اثبات نظريه اصلي خود انتخاب کرده و به
توصيف آنها پرداخته است. البته رساله عدم تساوي نژادها با وجود ادعاي مؤلف در واقع
يک رساله فلسفي و علمي به معناي اصلي کلمه نيست. گوبينو اگرچه متفکر است ولي
يک فيلسوف متخصص و دانشمند محض نيست و گفته هاي او در ايـن زمـينه مـملو از
خيالپردازيها و ساده انگاريهاي مسلم است. بعضيها حتي اعتقاد دارند که گفته هاي او٬
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ـنه ٤ و کـينه ٥ و مـيشله و با اين حال٬ از طرف ديگـر٬ نـبايد فـرامـوش کـرد کـه اگـر المِ
ويکتورهوگو با اقتداء به خردگرايان قرن هيجدهم و عصر روشـنگري٬ بـا خـوشبيني ــ
گاهي همراه با ساده لوحي ــ آينده بشر را به تصور در مي آورده اند٬ گوبينو به سبک خود
در کل جوامع بشر نوعي انحطاط تدريجي اجتناب ناپذيري را مي بيند و با بدبيني عميقي
به سير فرهنگها و تمدنهاي مختلف چشم مي دوزد. در نظرگاه او هر نوع اختالط زمينه اي
براي انحطاط فراهم مي آورد و اين مطلب را هم در گذشته صادق مي داند و هم در زمان

6. A.J. Gobineau. Trois ans en Asie. Ernest, Leroux Editeur. Paris, Nouvelle édition, 1905.

حال. او در فصل ششم سفرنامه معروف خود٬ سه سال در آسيا ٦ با آوردن مثالهاي زيادي
در مورد تسـخير مـناطق ديگـر تـوسط يـونانيان و رومـيان در دوره بـاستان٬ و يـا نـفوذ
فرانسويان در کانادا و الجزاير و انگليسيها در هندوستان و مناطق ديگر و هلنديها در جاوه
و روسها در قفقاز و غيره٬ در عصر جديد٬ صريحًا بيان مي کند که وقتي فرهنگ و تمدن از
منطقه اي به منطقه ديگر و از قومي به قوم ديگر انتقال مي يابد عمًال اصالت و اعتبار خود
را از دست مي دهد و جز انحطاط و خرابي٬ حاصلي به دست نـمي آورد. بـه عـقيده او
امروز نيز اروپايياني که به زندگي آسيايي خو مي گيرند و آسياييهايي که ظاهرًا اروپـايي
مي شوند٬ به جايي نمي رسند: اروپاييها به تنبلي و انحراف سوق پيدا مي کنند و آسياييها
به خلقيات فاسد اروپاييها عادت مي کنند بي آنکه از فضائل آنها چيزي ياد بگيرند. به نظر
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او ازدواجهاي آسيايي و اروپايي نيز نتيجه خوبي ندارد و عمًال موجب افزايش فساد و
انحطاط بيشتر مي شود. البته براي گوبينو مسئله نابرابري نژادها فـقط از بـعد جسـماني
مورد بحث نيست بلکه در اين زمينه بيشتر مسائل نفساني و روحي مطرح است. در اينجا
بدون اينکه به جزئيات نظريه عمومي گوبينو بپردازيم٬ به اختصار يادآور مي شويم که اگر
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به گفته بعضي از طرفداران جديد اصالت بشري ١ ٬ ناظر بر ايـنکه «انسـان در هـمه جـا
همان است» به عقيده گوبينو «انسانها در هيچ جا و هيچ گاه عين هم نيستند»؛ به عقيده او
«تمدن و فرهنگ يک قوم به نحو واقعي غيرقابل انتقال به قوم ديگر است». اگر ظاهرًا
انسانها شبيه هم هستند٬ آنها ذاتًا به نحو عميق با هم تفاوت دارند٬ چه به لحاظ عواطف و
احساسات و چه به لحاظ ديدگاههاو باورها و اعتقادات. در واقع٬ از انسان کلي نمي توان
صحبت کرد بلکه فقط مي توان انسانهاي مختلف را درنظر داشت٬ يعني موجوداتي که
کامًال با هم متفاوت اند و همين است که مطالعه تاريخ و تأمل در آن را جالب توجه و با
ارزش مي سازد و نظرها را عميقًا به قهرمانهاي خاص داستانها و رمانها جـلب مـي کند.



گوبينو با صراحت بيان مي کند که در هر صورت روحيه آسيايي با روحيه اروپايي فرق
دارد و همين گفته٬ از جهت ديگر٬ در ميان اقوام مختلف آسيايي٬ چون ايراني و افغاني و
ترک و قفقازي و غيره...٬ هم صادق است. به نظر گوبينو اگر اروپاييان به تفاوت عمده اي
که با اقوام آسيايي دارند قائل نشوند آنها را نخواهند توانست بشناسند و تصور خواهند
کرد که همه آسياييها فاسدند٬ در صورتي که اين طور نيست و در اين موارد از تـفاوت
نظرگاهها بايد آگاه بود و عجوالنه قضاوت نکرد. از طرف ديگر٬ بايد در نظر داشت٬ با
اينکه گوبينو بهترين سند را براي شناخت روحيه يک قوم آسيايي ــ خاصه آنهايي که در

(Galand) ٬ در کتابخانه شخصي خود داشته است. ١. او خود يک نسخه کامل از اين کتاب٬ به ترجمه گاالن

آسياي مرکزي زندگي مي کنند ــ کتاب هزار و يک شب مي داند؛ ١ ولي٬ در هر صـورت٬
اگر با دقت بيشتري بررسي کنيم مسلمًا در خواهيم يافت که نظريه کلي او خواه ناخواه
متضمن نوعي فلسفه تاريخ است. تاريخ نه فقط محل ستيز و آميزش نژ ادهاست٬ بلکه
فقط بر اين اساس است که معناي مواقف مختلف آن را مي توان فهم کرد. تاريخ هر قوم
عين مراحل تکويني صورت فعلي نژاد آن قوم است و٬ به همين سبب٬ فرهنگ و تمدن
بالفعل کنوني هر قوم نيز نتيجه ميزان قدرت جذب و دفع عناصر و عوامل خارجـي اي

است که درطي زمان بر آن قوم تأثير نهاده است.
بدون شک شناخت ابعاد مختلف فکر و موضع گوبينو٬ به طور کلي؛ و افکار او در
زمينه هاي مختلف در مورد آنچه مربوط به ايران است٬ به طور خاص٬ مي تواند براي ما
آموزنده و قابل تأمل باشد بدون اينکه ملزم به قبول نظر او در هيچ يک از اين زمـينه ها
باشيم و جا دارد که مطالعات وسيع تري براي شناخت شخصيت و افکار او انجام گيرد.
ولي در اينجا ما مطالعه خود را محدود و مقيد به موضوع واحدي کرده ايم و صرفًا نظر او
را درباره فلسفه هاي ايراني ـ اسالمي مي خواهيم بشناسيم٬ بدون اينکه البـته فـرامـوش
کنيم که به هر ترتيب حتي يک موضوع خاص جزئي نيز اگر ظاهرًا فقط قسمتي از نظر
کلي او به حساب مي آيد ولي٬ به هر ترتيب٬ با تماميت شخصيت و نظرگاه او رابطه بسيار
نزديک دارد و عمًال ماهيت اصلي آنها را ــ هرچند که به نحو موردي ــ کامًال آشکار و

برمال مي سازد.
* * *

گوبينو با اينکه به معناي اخص کلمه فيلسوف نيست٬ ولي آنچه به نحوي فلسفه تلقي
مي کند در نظرگاه اصلي او اهميت فوق العاده اي مي يابد. او اصطالح فلسفه را به معناي
بسيار عام به کار مي برد و براي آن قائل به دائره شمول بسيار وسيعي مي شود که عمًال کل
اعتقادات و ذهنيات انسان را دربردارد٬ اعم از اعتقادات ديني و کالمي و باورهاي سنتي



و مناسک بومي و محلي و حتي جادويي و خرافي. اين معني در عنواني که براي کتاب
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معروف خود٬ اديان و فلسفه ها در آسياي مرکزي ١ انتخاب کرده٬ و در اين مقاله مورد استفاده
ما مي باشد٬ بسيار روشن و مشهود است. در کتاب سه سال در آسيا نيز گوبينو به اعتقادات
مختلف٬ که به عقيده او بقاياي اديان قديم است٬ اشاره دارد از جمله به گبرها و صابئين و

٢. مرحوم معين در لغت نامه خود شرحي درباره اين فرقه نوشته و نام ديگر آنها را علويه يا علويين ذکر کرده و
گفته است که «امروز گروهي از نصيريه در شمال سوريه سکونت دارند. بعد از کشتاري که ترکها از علويين
کردند نام علويين به نصيريه بدل شد... پس از پايان جنگ جهاني ١٩١٨م٬ دوباره اين فرقه نام علويين برخود

نهادند.»

يزيدي ها در کردستان و طرفداران سيدخيرالله و اهل حق که اعراب آنها را نـصيريه ٢ و
ايرانيها آنها را علي اللهي مي نامند که به هشت فرقه مختلف تقسيم مي شوند و او در کتاب

٣. اين مطالب در فصل سوم کتاب سه سال در آسيا تحت عنوان کلي صوفيه آورده شده است. او مطالب زيـاد
تاريخي و نيز درباره مذهب بودا که از زمان اشکانيان در ايران رواج داشته و در دوره ساسانيان کـامًال جـا

افتاده بوده٬ آورده است؛ رجوع شود به کتاب مذکور. متن فرانسه (حدودًا از صفحه ٣٢٠ تا ٣٥٤).

خود تمام اسامي آنها را آورده است. ٣
در نظرگاه گوبينو اهميت فلسفه بيشتر به اين لحاظ است که آن٬ بدون اينکه به خودي
خود قوام و دوام داشته باشد٬ نتيجه و معلول تاريخ اقوام است و از اين رهگذر نه فقط به
نحو زيربنايي وضع فرهنگي هر يک از آنها را بـروز مـي دهد٬ بـلکه درجـه اخـتالف و
پيچيدگي نژادي هر يک را نيز معين و مشخص مي کند. شايد حتي به نحو افراطي بتوان
تصور کرد که فلسفه به اين معني براي گـوبينو نـوعي وسـيله و مـيزان تشـخيص درجـه
خلوص و يا ترکيب خوني اقوام مختلف باشد. منظور اين است که اگر او به فلسفه توجه
خاص دارد در موارد بسيار زيادي ــ اعم از موجه يا غيرموجه ــ اين اصطالح را بـدون
کوچک ترين دغدغه خاطر به کار مي برد و تحقيقات او در اين زمينه٬ با وجود تشـديد
جذابيت و کنجکاوي خواننده٬ جنبه تخصصي واقعي ندارد و به نظر نمي رسد که جـز
جمع آوري اطالعات٬ خاصه در مورد متفکران متأخر ــ از مالصدرا تا آقاعلي تـهرانـي
(زنوزي) ــ که تا آن موقع در جهان غرب کامًال ناشناخته بوده اند٬ در فـهم فـلسفه هاي
ايراني ـ اسالمي و خاصه در بررسي علمي عناصر متنوعي که در جهت تحول آن موثر
بوده است٬ گام مهم و مؤثري برداشته باشد. او بدون شک نه فقط شناخت محتوايي از
آثار فالسفه بزرگ گذشته مسلمانان ــ حتي از نوشته هاي ابن سينا که بارها نـام بـرده ــ
نداشته است٬ به احتمال نزديک به يقين در مورد فالسفه بزرگ غرب نيز چون دکارت و
اسپينوزا و کانت و هگل٬ اگر بي اطالع نبوده ولي در هر صورت آگاهي او در اين زمينه ها
نيز از محدوده فرهنگ عمومي يک عضو وزارت امور خارجه تحصيل کرده فرانسوي آن



عصر٬ تجاوز نمي کرده است؛ او مسلمًا به جزئيات و ريزهکـاريهاي فـني ايـن مـتفکران
واقف نبوده و در اين مورد نيز هيچ گاه ادعايي نداشته است. در اين زمـينه مـي توان بـه

انيان با فلسفه هاي جديد غرب . تهران٬ مؤسسه مـطالعات ١. درباره اين موضوع ر.ک: کريم مجتهدي. آشنايي اير
تاريخ معاصر ايران٬ ١٣٧٩. ص ١٣٦.

مطالبي اشاره کرد که او در مورد تفکر دکارت نوشته است. ١ البته در اينجا به هيچ وجه
بررسي کلي اطالعات کنت دو گوبينو به لحاظ کمي و کيفي مورد نظر نيست٬ همچنين که
نمي خواهيم به احصاء عناصر تشکيل دهنده ذهنيات او بپردازيم٬ ولي در هـر صـورت
کمبودها و نواقص زيربنايي نظري او در زمينه فلسفه ــ خاصه در فلسفه هاي اسالمي ــ نه
فقط از اعتبار تحليلهاي او مي کاهد٬ بلکه گاهي موجب انحراف فهم درست مطالب ديگر

نيز مي شود و ارزيابي آنها را مشکل مي سازد.
براي ورود به بحث اصلي شايد بهتر باشد در ابتدا مستقيمًا از کتاب معروف گوبينو
اديان و فلسفه ها... بعضي از مطالبي را که در فصل چهارم همان کتاب تحت عنوان «تصوف»
آورده٬ استخراج کنيم٬ خاصه که مقدمه چينيهاي او براي تفهيم نظر اصـلي اش نـه فـقط
بسيار مهم است٬ بلکه احتماًال بتوان از اين رهگذر به کمبودها و نکات آسيب پذير افکار
او نيز بهتر پي برد و آنها را مورد قضاوت قرار داد. گوبينو در اين قسمت٬ بحث خود را از

٢. گفته هاي گوبينو را بر اساس متن فرانسه اديان و فلسفه... (از صفحه ٦١ به بعد) تلخيص کرده ايم.
A.J. Gobineau. Les religions et les Philosophies dans L'Asie Centrale. Paris, Les Editions G.Cre

et cie, 1928.

تصوف آغاز کرده مي گويد ٢ تصوف به طور کلي نفوذ زيادي بر روحيات ايرانيان دارد و
فعاليت ذهني آنها را تخدير مي کند و خواه ناخواه از فعاليت مثبت آنها مي کاهد. آنها دائمًا
مي شنوند که دنيا ارزشي ندارد و شايد اصًال وجود واقعي نداشته باشد و شـخص بـه
ناچار بايد به درون خود پناه برد تا از توهمات اين جهان رهايي يابد. البته در تصوف هم
مشربهاي متنوعي وجود دارد ولي اکثر اهل تصوف با اينکه مطابق نظر خـود نـبايد بـا
سياست کار داشته باشند٬ راجع به مسائل سياسي حساس هستند و در مورد آن صحبت

مي کنند.
به عقيده گوبينو از اواخر قرن سيزدهم ميالدي٬ مسائل مورد بحث ابن سينا از نو در
جامعه ايراني مطرح شده است و پيروان مشرب او که تـا آن زمـان٬ يـعني در دوره اول
تهاجم مغول٬ در انزوا قرار داشته اند٬ از نو فعال شده و به فرهنگ منطقه تحرک داده اند
(صفحه ٦٥ کتاب). بعد وقتي که قدرت به دست سلسله صفويه مي افتد٬ مدارس زيادي
در اصفهان ساخته مي شود و حوزه هاي علمي شديدًا مورد حمايت مقامات رسمي قرار
مي گيرند به نحوي که مادر شاه با نديمه هاي خود هر هفته براي جـمع آوري لبـاسهاي



مندرس طالب به مدرسه مي رفته و آنهارا با لباسهاي نو عوض مي کرده است.
در چنين موقعيت و اوضاع بسيار مساعد٬ به مرور چهره هاي ممتاز و مشخصي پيدا
شده اند که سرآمد آنها سيدي بوده متولد شيراز به نام محمد پسر ابراهيم که زنـدگاني
خود را وقف فلسفه کرده است و در اين قلمرو به مقامات بسيار وااليي رسيده و با لقب
مالصدرا و آخوند شهرت يافته است. جوانان به حوزه هاي درسي او هجوم مي آورده اند
او مورد تحسين امرا و مقامات بوده و مردم عادي نـيز بـراي او احـترام زيـادي قـائل و
بوده اند. گوبينو در ادامه گزارش خود مي نويسد شهرت و اعتبار آثار مالصدرا تا زمـان
حاضر (منظور موقعي است که گوبينو در ايران بوده) حفظ شده است و تأثير عميق افکار
او غيرقابل انکار است. مالصدرا نه فقط شاگردان زيادي تربيت کرده بلکه کتابهاي زيادي
نيز به رشته تحرير درآورده که بالغ بر بيست مجلد است که بعضي از آنها اختصاص به
تفسير قرآن دارد و بعضي ديگر شامل مقاالتي در اصالت احاديث و روايـات است. او

theodicée ١. در متن فرانسه اين اصطالح آورده شده است

همچنين نزديک به پنجاه نوشته درباره عدل الهي ١ دارد که بيشتر مبتني بر فلسفه است
نه الزامًا کالم به معناي سنتي کلمه. او همچنين در حدود ٤٤ نوشته درباره نکات مبهم
نظريه اصالت وجود دارد که آنها را موقعي که در محلي نزديک کوههاي قم٬ انزوا گزيده
بوده٬ به رشته تحرير درآورده است. از مالصدرا همچنين چـهار سـفرنامه بـاقي مـانده

Quatre نوشته شده که البته گوبينو اشتباه فاحشي کـرده و مـنظور livres de voyages ٢. در متن فرانسه رسمًا
فقط همان اسفار اربعه بوده است.

است. ٢ مالصدرا هفت بار به زيارت مکه رفته و در بازگشت از آخـرين سـفر خـود در
شهر بصره فوت کرده است.

در دنباله گزارش٬ گـوبينو بـه سـبک خـود تـوصيف بـيشتري از جـزئيات زنـدگاني
مالصدرا ارائه داده و نوشته است: پدر مالصدرا در فارس وزير بوده و چون مدتها فرزند
پيدا نمي کرده به دعا و نذر و نياز متوسل شده است تـا ايـنکه خـداونـد او را صـاحب
فرزندي مي کند. اين کودک از همان ابتدا به سبب استعداد فوق العاده اي که از خود بروز
مي داده ملقب به صدرا مي شود و پدر٬ او را به مربيان اليق و کارآمد مي سپرد که موجب
رشد و پيشرفت علمي او مي شوند. مالصدرا از همان عنفوان جواني پول خود را صرف
خريد کتاب مي کرده و تمايل خاصي به نوشته هاي يونانيان داشته است. او بعد از شيراز
به اصفهان مي رود و با ابوالقاسم ميرفندرسکي٬ که در مسائل مـابعدالطـبيعي صـاحب
تخصص و نام بوده است٬ آشنا مي شود. در اولين مالقات ميرفندرسکي از او مي پرسد:
«آيا تو غريبه هستي؟» صدرا جواب مثبت مي دهد.ـ «از چه خانواده اي هستي و از چه
شهري مي آيي؟ با چه هدفي به اصفهان آمده اي؟» صـدرا جـواب مـي دهد: «از فـارس



هستم و براي تحصيل اينجا آمده ام.»
ــ «از کدام يک از استادان ما مي خواهي تعليم بگيري؟»

ــ «هر استادي که شما تعيين کنيد.»
ــ «اگر مي خواهي از رکود ذهني رهايي يابي به سـراغ شـيخ بـهائي بـرو؛ ولي اگـر

مي خواهي به فصاحت و بالغت دست يابي٬ امير محمدباقر را انتخاب کن»
صدرا جواب مي دهد که نگران فصاحت و بيان خود نيست و بالفاصله به سراغ شيخ
بهائي مي رود و درس خود را با اين استاد آغاز مي کند. او بعد از آنکه در فلسفه و کالم
تبحر کافي مي يابد٬ استاد اعتراف مي کند که ديگر چيزي براي آموختن به وي ندارد و به
بهانه امانت گرفتن کتابي او را به محضر اميرمحمدباقر مي فرستد. صدرا بدون اينکه از
نيت پنهاني استاد آگاه باشد به محضر اميرمحمدباقر مي رسد و او را مشـغول تـدريس
مي بيند و عمًال در جلسه درس شرکت مي کند. او بعد از بازگشت جريان را براي استاد
خود تعريف مي کند و استاد به او مي گويد: «درسهاي او بهتر از درسهاي من است و من
در واقع احتياجي به کتابي که تو را به دنبال آن فرستاده بودم٬ نداشتم؛ فقط مي خواستم
خودت شخصًا شاهد تبحر او باشي. از اين تاريخ به بعد٬ بايد به جاي درسهاي من از
تعليمات او استفاده کني.» صدرا اطاعت مي کند وبعد از دو يا سه سـال در فـصاحت و
بالغت به چنان مرتبه اي از کمال مي رسد که قدرت او در اين رشته مورد اذعان همگان

١. مرحوم مطهري به ترجمه فارسي متن گوبينو دسترسي داشته است و از جمله انتقادات به حقي که مي کند٬
يکي نيز همين نکته است که ما نتيجه تحصيالت مالصدرا را در نزد «فيلسوف عظيم الشأن» مـيرمحمدباقر

داماد (ميرداماد) همين پيشرفت او در فن فصاحت و بالغت بدانيم.
ر.ک: عالمه محمدحسين طباطبايي. اصول فلسفه و روش رئاليسم (مقدمه و پاورقي مرتضي مطهري). تهران٬

مطبوعات دارالعلم قم٬ ١٣٣٢. ج ١. مقدمه. ص و ط.

قرار مي گيرد. ١
البته مالصدرا قبل از آنکه به نحو قطعي در اصفهان مستقر شود و در آنجا به عنوان
استادي بزرگ شهرت يابد٬ دوره بسيار سختي را گذرانده است. گوبينو توضيح مي دهد
که بعد از روي کار آمدن سلسله صفوي٬ رونق و گسترش فلسفه يک نياز کلي عمومي
مي شود و اکثر شاهزادگان سلسله جديد نيز بدان تمايل داشته اند٬ ولي هيچ کار جدي و
زيربنايي در اين زمينه ها هنوز نشده بوده٬ خاصه که فلسفه به نحو همه جانبه مورد تأييد
علماي ديني قرار نداشت و نوعي ترس اذهان را فلج مي کرد. به نظر گوبينو اين فشـار٬
ريشه در هجوم مغول داشت. قبل از اينکه مغوالن بر فرهنگ اصيل ايراني صدمه وارد
بياورند٬ کساني که فلسفه تدريس مي کرده اند دنباله رو ابن سينا و محي الديـن بـوده انـد.
گوبينو نظر مي دهد که ابن سينا فلسفه کلداني را در قرن يازدهم ميالدي احيا کرده بود و



بدان نيز گرايش اسکندراني داده بود. با ابن سينا سنتهاي کهن وحدت وجودي آشوري
(آسوري) دوباره مورد توجه قرار گرفته بود٬ ولي مغوالن بعد از آنکه اسالم آوردند بسيار

1. Mazdaisme 2. Restaurateur

متعصب شدند و با اين سنتها در افتادند؛ اما در آن زمان کار سنت فکري مزدائي ١ بـاال
گرفت و در لباس روحانيت اسالمي رونق خاصي يافت و در واقع از قرون ١٣ تا آخر ١٦
ميالدي٬ کم کم تشيع محلي٬ با الهام از سنتهاي قديمي ايران٬ پيشرفت کرد و به صورت
ملي گرايي ايراني در آمد. اولين امرا و شاهزادگان صفوي خود نيز صوفي بوده اند٬ ولي به
محض اينکه تشيع رسميت يافت از توجه به سنتهاي محلي و افکار ابن سينا کاسته شد. با
مالصدرا و اخالف او دوباره اذهان به افکار ابن سينا روي آورد. مالصدرا٬ که مبرا از هر
نوع جاه طلبي و مقام پرستي بود٬ زندگاني خود را کامًال وقف مطالعه و تحقيق علمي کرد.
گوبينو ضمن اينکه تأکيد دارد که آثار مالصدرا را بايد حتمًا در نزد معلم خوانـد٬ چـه
مطالب اصلي به نحو شفاهي سينه به سينه انتقال يافته است٬ يادآور مي شود که در هر
صورت مالصدرا با تمام اهميتي که در فرهنگ فلسفي ايران دارد٬ باز در واقع ابداع کننده
و خالق نيست٬ بلکه بيشتر احياءکننده سنت و بازساز ٢ آن است. امتياز اصلي او از اين
لحاظ است که او مطالب را طوري بيان مي کند که مورد پذيرش همگان واقع مي شود.

گوبينو در دنباله گزارش خود يادآور مي شود که به نظر ايرانيان مالصدرا به مـراتب
بيش از ابن سينا موجب رونق و درخشش حکمت شده است. از طرف ديگر٬ او البته در
محيط و موقعيت کامًال متفاوتي با ابن سـينا٬ زنـدگي مـي کرده است. در هـر صـورت٬
گوبينو ــ بدون اينکه کوچک ترين اشاره اي به شيخ شهاب الدين سهروردي٬ شيخ االشراق
بکند ــ کار اصلي مالصدرا را طراوت بخشيدن و احياي فلسفه هاي دوره باستان ايـران

دانسته است.
از طرف ديگر٬ گوبينو باز درباره مالصدرا توضيح مي دهد که نبايد تصور کرد که او٬
مانند درويشان٬ روزگار مي گذرانده و احتماًال از شهري به شهر ديگر و از بياباني به بيابان
ديگر مي رفته است: او٬ بدون شک٬ در تمام مدت عمر عمًال زهد و ورع خود را حفظ
کرده بوده است و٬ به هر حال٬ از جنبه نظري استاد طراز اول حوزه اصفهان بوده است.
گوبينو اضافه مي کند که از همدوره هاي مالصدرا٬ چـند فـيلسوف ديگـر نـيز در ايـران
بوده اند که امروزه نام آنها کمتر شنيده مي شود٬ و بعد فهرست وار و به ترتيب تـاريخي
سلسله نامهاي اخالف مالصدرا را مي آورد و چنين کاري را بسيار مفيد اعالم مـي کند؛
خاصه که در اروپا٬ اين افراد تا آن موقع کامًال ناشناخته بوده اند. او توضيح مي دهد کـه
فقط به ذکر نامهاي فيلسوفان اکتفا خواهد کرد و با متکلمان کاري نخواهد داشت و اگر



گاهي بعضي از آثار کالمي خاصي را نام مي برد براي اين است که به نظر او٬ در قـالب
ظاهري کالم٬ در اين آثار بيشتر مطالب مابعدالطبيعه و فلسفه صرف عنوان شده است.

* * *

١. بعضي از اين اسامي را هانري کرين مستشرق فقيد فرانسوي در آثار خود آورده است٬ مثًال در تاريخ فـلسفه
اسالمي (جلد ٢)؛ و در مـقدمه تر جمة المشاعر مالصدرا بـعضي از تـاريخ ها را ــ اعـم از هـجري قـمري و يـا
ميالدي ــ ما از نوشته هاي او در اينجا در بين الهاللين به متن گوبينو اضافه مي کنيم در اين موارد گاهي از کتاب

المآثر و ااۤلثار . محمدحسن خان اعتمادالسلطنه نيز استفاده شده است.

«فهرست اسامي متفکراني که گوبينو به عنوان اخالف مالصدرا معرفي مي کند»: ١

metaphysique (مابعدالطبيعه) را به کار مي برد ولي بـه نـظر مـي رسد کـه ٢. گوبينو در زبان فرانسه بيشتر کلمه
منظور او الهيات و حکمت متعاليه است؛ ما٬ در تمام اين قسمت٬ براي اينکه ذهنيت غربي او را بهتر نشان

دهيم٬ همان اصطالح مابعدالطبيعه را آورده ايم.

ــ مال محسن فيض٬ شاگرد مالصدرا که بيشتر توجه به منطق و مابعدالطبيعه ٢ داشته
است. او در اين قلمروها نزديک بـه سـيصد نـوشته از خـود بـاقي گـذاشـته کـه بـيشتر
تفسيرهايي درباره مسائل مختلف درآثـار اسـتاد است. (مـتوفي بـه سـال ١٠٩١ه . ق./

١٦٨٠ ميالدي)
ــ مال عـبدالرزاق کـه بـيشتر مـفسر و حـاشيه نـويس بـوده است. (مـتوفي بـه سـال
١٠٧٢ه ق./ ١٦٦٢م) گوبينو مي گويد که معموًال تفسيرها و حاشيه هاي اشخاص عالم و
معتبر بعدًا به صورت رساله هاي مستقل درمي آمده است. اين نوع کـار قـابل قـياس بـا
مقاالتي است که در غرب٬ ابتدا در روزنامه ها و مجالت به چـاپ مـي رسد. او اضـافه
مي کند که نوشته هاي مالعبدالرزاق مرحله خاصي از نحوه کتمان در نزد ايرانيان را نشان
مي دهد و از قراين پيداست که افکار مالصدرا در آن زمـان خشـم مـجتهدان قشـري را
برمي انگيخته است و مالعبدالرزاق با حمله به ابن سينا و محي الدين اشتباهات استادان
را برمال کرده است٬ ولي٬ با توجه به سنت زنده شفاهي شاگردان او٬ به سهولت مي توان

در آثار شخصي او سنت صدرائي و سينائي را تشخيص داد.
ــ قاضي سعيد قمي (متولد قم بـه سـال ١٤٠٣ه .ق/ ١٦٣٣م ـ مـتوفي ١١٠٣ه .ق/
١٦٩١م) که نام بزرگي از خود به يادگار گذاشته است. او يک فقيه دانشمند به تمام معني

بوده و سه کتاب فلسفي او خوانندگان بسياري دارد.
از نسل بعدي از اخالف مالصدرا و مکتب او مي توان در درجه اول از اشخاص زير

نام برد:
ــ آقا محمد بيدآبادي (١١٩٨ه .ق/ ١٧٨٣م) که بيشتر به مسائل اخـالقي پـرداخـته
است. او شهرت زيادي در نزد مردم اصفهان داشته و سخت مورد احترام بوده و تا امروز



[٤٦١٩-٤ ]  مال علي نوري

نيز چنين است.
ــ ميرزا محمدعلي٬ فرزند ميرزا مظفر که بيشتر به مسائل مابعدالطبيعه محض توجه

داشته و٬ مثل بيدآبادي٬ زندگاني خود را عمدتًا در شهر اصفهان گذرانده است.
ــ ميرزا ابوالقاسم مدرس٬ همان طور که از لقب او پيداست٬ بيشتر در حوزه شاهي
اصفهان تدريس کرده است و به سبب اطالعات وسيع و متنوع خود زبانزد خاص و عام

بوده است.
ــ مال مصطفي متولد قمشه ــ شهري در نزديکي اصفهان ــ کـه بـه هـمين دليـل بـه
قمشه اي شهرت يافته است. در فلسفه٬ به معناي اخص کلمه٬ کمتر درخشش داشته٬ ولي

مهارت خاصي در بيان مطالب عرفاني از خود نشان مي داده است.
ــ مالمهدي نراقي (١٢٠٩ه .ق/ ١٧٩٤م) نيز در مابعدالطبيعه و منطق اطالعات بسيار



عميقي داشته است.
از گروه بعدي اخالف مالصدرا٬ گوبينو افراد زير را نام برده است:

ــ مالعلي نوري که شاگرد آقامحمد بيدآبادي و ميرزا محمدعلي بوده. (اين اسـتاد
اخير در ميان اخالف مالصدرا کمتر شـهرت داشـته است.) مـالعلي نـوري بـيشتر بـه
مابعدالطبيعه مي پرداخته است و عده کـثيري از جـوانـان در جـلسات درس او حـاضر
مي شده اند. در ميان شاگردان او٬ اشاره به دويست فيلسوف شده که نامي از خود باقي

گذاشته اند.
ــ مالمحمدعلي نوري که شاگرد ميرزا ابوالقاسم مدرس و از نـزديکان خـانوادگـي
ميرزا علي نوري و حتي احتماًال برادر او بوده است؛ اين شخص شهرت زيادي داشـته
است. گوبينو مي نويسد که شخصًا از آقاعلي تهراني شنيده که او استاد بي همتايي بوده
است . (گوبينو دراينجا يادآور مي شود که احترام زيادي به آقا علي دارد و در اين فهرست
جايگاه خاصي براي او قائل است). او به مابعدالطبيعه و منطق و اخالق مي پرداخته٬ در

تمام اين رشته ها تبحر داشته و عمًال شاگردان زيادي تربيت کرده است.
گوبينو در ادامه بحث خود مي گويد که با وجـود ليـاقت فـوق العـاده مـالمحمدعلي
نوري٬ بعد از او در کشور ايران چنان جريانات تاريخي ناگواري رخ مي دهد که فـلسفه
عمًال دچار بحران بزرگي مي شود٬ از همان نوع که در عصر مغول پديد آمده بوده است.
افغانها سلسله حاکم را برمي اندازند و کشور مدتي دچار هرج و مرج واقعي مي شود؛ بعد
از دوره نادري٬ که تا حدودي نظم برقرار بوده است٬ در اثر رقـابت دو خـاندان زنـد و
قاجار٬ علوم نظري کًال دچار رکود و انحطاط مي شود و مدارس سـنتي رسـمي نـيز تـا
حدودي به بي نظمي مي گرايد. دوباره مالحظات و احتياطات٬ از نوعي که مالعبدالرزاق
داشت٬ باب روز مي شود و همگان به کتمان روي مي آورند. فلسفه معناي اصلي خود را

از دست مي دهد و تصوف و صوفيگري عموميت مي يابد.
ــ بعد از مالمحمدعلي نوري٬ مالمحمد هرندي٬ در رشـته مـابعدالطـبيعه از خـود
درخشش نشان داده است. او تحت سرپرستي ميرز اابوالقاسم مدرس تحصيل کرده و در
کالم و فقه نيز صاحب نظر بود. از او کتابي دراين زمينه باقي مانده که هنوز بسيار مورد
توجه است٬ ولي او بيشتر به رياضيات توجه داشت و در اين رشته از علوم٬ رساله هايي

نيز تقرير کرده است.
ــ آقا سيد يوسف٬ مشهور به «کور»٬ که با وجود نقص چشم از فعاليت باز نايستاده
تخصص اصلي او فقه بود ولي استاد بسيار خوبي نيز در فلسفه به شمار مي رفت و به بود.
عنوان عالم مسلم در مسائل مابعدالطبيعه مورد احترام بود. او در نزد ميرزا ابـوالقـاسم

مدرس تحصيل کرده بود.



ــ شيخ مهدي مشهدي از آنجا که شاگرد تربيت نکرده٬ کمتر مورد صحبت قرار گرفته
است٬ ولي گفته مي شود که در مسائل مابعدالطبيعه اطالعات سطح بااليي داشته است.
ــ مال احمد يزدي که در مسائل مابعدالطبيعه مهارت و تخصص داشته؛ او در بـيان
مطالب نيز جسور بوده است و تفاسير و حواشي زيادي بر کتابها نوشته است و در مورد

شعراي عارف مسلک نيز آثاري دارد. او شاگرد مالمصطفي قمشه اي بوده است.
ــ مال اسمعيل (متوفي ١٢٧٧ه .ق/ ١٨٦٠م)٬ جايگاه بـزرگي در مـيان عـصر خـود
داشته است رساله هاي چهارگانه او هنوز خوانندگان زيادي دارد و به طور روزانه مورد

استفاده قرار مي گيرد. او تحت سرپرستي مالعلي نوري تحصيل کرده است.
ــ حاجي محمد جعفر الهيجي که نزديک به چهل سال درس خوانده و سي سال تمام
[ زمان اقامت گوبينو در تهران] استاد تدريس کرده است. آثار او توسط آقا علي٬ که فعًال
حوزه سپه ساالر است مورد شرح و تفسير قرار مي گيرد. او نيز شاگرد مالعلي نوري بوده

است.

١. هانري کربن مي نويسد که او به سال ١٢٥٧ ه ق/ ١٨٤١م از اصفهان به تهران آمده و عمًال نخستين فيلسوف
مکتب تهران است. او دو پسر داشته يکي حسين زنوزي که در علوم رياضي و هيئت متخصص بوده و ديگري
آقا علي زنوزي مشهور به مدرس که به سال (١٣٠٧ه . ق/ ١٨٨٩م) درگذشته است. هانري کربن. تاريخ فلسفه
اسالمي . ترجمه دکتر جواد طباطبايي. تهران٬ انتشارات کوير و انـجمن ايـر ان شـناسي فـرانسـه٬ ١٣٧٠. ج ٬٢

ص ١٧٣.

ــ مال عبدالله زنوزي ١ (پدر آقاعلي تهراني) که مـدرس مشـهوري بـوده است و در
کالم و مابعدالطبيعه تخصص داشته و به بحث هاي اخالقي و مسائل رياضي نيز مسلط
بوده است. او تفسيري براحاديث نوشته و يک کتاب هم درباره توحيد دارد؛ او علم کالم

را در نزد بيدآبادي و فلسفه را در نزد مالعلي نوري تحصيل کرده بوده است.
گوبينو در ادامه گزارش خود همچنين به تفصيل اشاره مي کند که روزي فتحعليشاه
شخصًا با بزرگان مملکتي در حوزه درس اين استاد شرکت کرده و به شاگردان با استعداد
انعام و به خود استاد هـديه خـوبي داده و بـه کـمک هـزينه کـل طـالب افـزوده است.
فتحعليشاه شخصًا به فلسفه عالقه مند بوده است. در انتهاي اين قسمت٬ گوبينو متذکر
مي شود که تمام آسياييها قبول دارند که علم برتر از هر چيز ديگر است حتي اگر در عمل
چنين نباشد٬ و آنها هيچ گاه تعجب نمي کنند که پادشاهي براي استماع درس شخصًا به

حوزه دروس ديني رفته باشد.
ــ حاج محمدابراهيم نقشه فروش که٬ عالوه بـر مـالعبداللـه٬ بـا مـالعلي نـوري و
مالاسمعيل نيز درس خوانده بوده است. او در مدرسه ما در شاه تدريس مي کند و در

مابعدالطبيعه و عرفان تبحر دارد.



١. در کتاب المآثر وااۤلثار راجع به اين عالم آورده شده است که: «در حکمت متعاليه و فنون معقول از صناديد
فحول بود و از شاگردان درجه اول فيلسوف اعظم مالعلي نوري به شـمار مـي آمد و در اصـفهان تـدريس
مي کرد... در ١٣٧٠ ه ق رحلتش اتفاق افتاد.» محمدحسن خان اعتمادالسلطنه. المآثر واالثار . تهران٬ کتابخانه

سنائي٬ بي تا. صص ١٧٤- ١٧٥.

ــ آقا سيد رضي الريجاني٬ ١ درسهاي او رونق فراوان داشته است و خود او شاگرد
مالعلي نوري بوده و آثارش نيز در درسهاي آقاعلي تهراني مورد بحث قرار مـي گرفته

است.
ــ مال محمدتقي خر اساني٬ که تبحر در علم کالم و فلسفه و مابعدالطبيعه دارد. او نيز

از شاگردان مالعلي نوري بوده است.
ــ مال علي فشندي٬ متکلم ماهري بوده و در مابعدالطبيعه نـيز تـبحر داشـته است٬
خاصه در مسائل مربوط به عدل الهي٬ مسائلي کـه بـحث در آنـها بـراي هـر فـيلسوفي
خطرناک است و هر آن ممکن است به نحوي مورد تهمت و اعتراض قرار گيرد. مالباقر
فشندي با توسل به اصطالحات و عبارات عرفاني از عهده اين کار به خوبي برمي آمده
است٬ به ويژه آنکه هر بار نقل قولهاي مناسب از مثنوي جالل الدين رومي مي کرده٬ با
اين حال٬ او هم به هر طريق٬ مانند استاد خود مالعلي نوري٬ ابن سينائي بـاقي مـانده

است.
ــ آقا سيدقوام قزويني٬ که در مسائل مابعدالطبيعه بسيار مطلع و در بيان نظر خود با
شهامت بوده است. او از دوره فتحعليشاه ــ به طوري که گفتيم٬ طرفدار تفکر بوده ــ قرآن

را تفسير مي کرده و تحت سرپرستي مالعلي نوري تعليم ديده بوده است.
ــ مالرضي تبريزي٬ که در مسائل مابعدالطبيعه تبحر داشته٬ عميقًا با فلسفه مالصدرا
آشنا بوده و به خـوبي آن را تـدريس مـي کرده است. او بـيان بسـيار رسـائي داشـته٬ از
شاگردان مالعلي نوري محسوب مي شده و در مدرسه جده بزرگ اصفهان به تدريس

اشتغال داشته است.
ــ مال صفرعلي قزويني٬ او به تعليمات سنتي توجه خاصي داشـته٬ در فـلسفه هـم

شخص با اطالعي به حساب مي آمد٬ و از مالعلي نوري تعليم ديده بوده است.
ــ شيخ صدري (صدرالدين) تنکابني٬ از شاگردان مالعلي نوري بود و در علم کالم

تبحر داشت.
ــ ميرزا سلمان تبريزي٬ در مابعدالطبيعه شخص مطلعي به حسـاب مـي آمد و طب

خوب مي دانست و از شاگردان مالعلي نوري بود.
ــ ميرزا محمدحسن نوائي٬ فرزند مالعلي قوري در عين حال فيلسوف و عارف بود.
اين شخص زيرنظر پدر تعليم ديده و فلسفه را از مالمحمدعلي نوري فرا گرفته بود. آقا



علي تهراني پنج سال تمام در نزد او تلمذ کرده و آثاري چون اسفار و شواهد و از ابن سينا
نجات و شفا و همچنين کتاب مفاتيح الغيب را در نزد او خوانده بود.

ــ مال محمد حمزه بارفروش٬ که در علم کالم تبحر داشت و همچنين مفسر افکـار
مالصدرا و منتقد شيخ احمد احسائي محسوب مي شد.

ــ ميرزا علي نقي نوري فرزند مالعلي نوري که فلسفه را در نزد پدر و عموي خـود
خوانده بود و به لحاظ علمي شهرت خوبي داشت.

ــ مال عبدالله قمشه اي٬ که در مابعدالطبيعه تبحر داشت و بيشتر به تدريس مشغول
بود.

به نظر گوبينو در نسل پنجم از اخالف مالصدرا فالسفه بزرگي قرار دارند که در درجه
اول بايد از حاج مال هادي سبزواري نام برد. او مي نويسد که اين شخص هنوز زنده است
و نزديک به هفتاد سال دارد. او يک مرد استثنائي است و دانش و تبحر فوق العاده اي دارد
در حکمت متعاليه سرآمـد است. او آثـار مـالصدرا را تـفسير مـي کند واز شـاگـردان و
مالاسمعيل بوده است. در کل کشور ايران و در ميان طبقات مختلف مردم شهرت دارد و
افراد زيادي از مناطق مختلف ــ حتي شاگرداني که از هـندوستان و تـرکيه و عـربستان
هستند ــ براي ديدارش به سبزوار مي آيند. خانواده مالهادي به طبقه متوسط اجتماعي
تعلق داشته است ولي فاقد مال و ثروت نـبوده است و او از آنـچه ارث بـرده بـه نـحو
آبرومندانه اي زندگي خود را تأمين مي کند و هيچ گاه سعي نکرده از طريق تجارت و يا از
طريق مقامي که دارد بر درآمد شخصي خود بيفزايد بلکه صرفًا به تعليم و تعلم اشتغال
داشته است. هر سال وقتي که نقدًا و يا جنسًا درآمـد مـلک خـود را دريـافت مـي کند٬
مقداري از آن را براي مخارج خود برمي دارد و بقيه را در راه احسان به فقرا مي دهد. از
هيچ کس کمک هزينه و يا هديه قبول نمي کند. هر روز سروقت براي رفتن به مسـجد و
تدريس در جلوي خانه خود ظاهر مي شود. (گوبينو نـوشته است کـه وقت شـناسي او
انسان را به ياد کانت مي اندازد). جمعيت که منتظر او هسـتند او را تـا مـحل تـدريس و
منبرش مشايعت مي کنند. از طرف ديگر٬ بايد گفت که قدرت بـيان او بـه انـدازه تـبحر
علمي اش است. بعد از تدريس به خانه برمي گردد و بعد از اسـتراحت کـوتاه و صـرف
غذاي مختصر ز اهدانه٬ بقيه وقت خود را به عبادت مي پردازد. مردم بـه او کـرامـات و
معجزات زيادي نسبت مي دهند. (گوبينو در ايـن مـورد يک مـثال آورده است.) کـتاب
اصلي حاج مالهادي در شهر تهران به چاپ رسيده و عنوان آن شرح منظومه است. اين اثر
شامل سه بخش متمايز است: اول يک متن منظوم کـه در آن افکـار فـيلسوف بـه نـحو
منسجم و زيبا و با حداقل الفاظ آورده شده است٬ و به همين دليل خالي از ابـهام هـم
نيست؛ بعد تفسيري درج شده که معناي عبارات را کلمه به کلمه تحليل مي کند. در انتها



توضيحاتي در حاشيه آورده شده و تأويلها غني تر و سهل الفهم تر به نظر مي رسد. طبق
رسم متداول٬ منظور روشـن کـردن ذهـن طـرفداران و دور نگـهداشـتن افـراد از افکـار
نامساعد است و البته هميشه اين خطر مي تواند متوجه خواننده باشد که او با تناقضات
عمدي روبه رو شود. اهميت کار مالهادي سبزواري در اين است که او افکار مالصدرا را

١. در المآثر وااۤلثار (صفحات ١٤٦ و ١٤٧) شرحي درباره حاج مالهادي سبزواري آورده شده. مؤلف مي نويسد
که او «اسرار» در شعر تخلص مي کرده است. در صفحه ١٤٧ کتاب آمده که موسي کاظم سبزواري متخلص به

«سري» در تاريخ وقات استادش دو بيت زير را سروده است:
اســــرار چــــو از جـــهان بــه در شــد از فــــرش بــــه عــرش نــاله بــر شــد

گويم که ــــــــــــــــــــــــ = ١٢٦٤ق
شد
٣٠٤ 

زنده تر
٦٦٦ 

نمرد
تــــــــاريخ وفــــــــاتش ار بــــــپرسند ٢٩٤

حکيم(تاريخ والدتش ـــــــــ است و مدت عمرش ـــــــــ.)
٧٨ 

غريب
١٢١٢

تفسير کرده٬ همان طور که مالصدرا خود مفسر افکار ابن سينا بوده است. ١ به هر طريق٬
گوبينو مال هادي سبزواري را يکي از مواقف عمده تاريخ فلسفه در ايران مي داند و اضافه
مي کند که با گروه کثيري از شاگردان او شخصًا آشناست و به خواست همين افراد بوده
است که٬ با کمک عالم يهودي (رابين) مال الزار همدانـي٬ گـفتار در روش دکـارت را بـه

فارسي ترجمه کرده و ناصرالدين شاه نيز اجازه انتشار آن را داده است.
گوبينو در دنباله گزارش خود از متفکران همدوره مالهادي سبزواري به ترتيب زير

نام برده است:
ــ مال عبدالله گيالني٬ که يک متبحر واقعي است٬ در قزوين مدرس فلسفه است و در

نزد مالآقائي تلمذ کرده است.
ــ مال يوسف قزويني٬ مثل استاد قبلي٬ موجب شهرت عـلماي شـهر قـزوين بـوده
اکز مهم فرقه شيخيه بوده و مـتکلمان از روش اسـتداللي آنـها است. قزوين يکي از مر

استفاده هايي مي کرده اند. ماليوسف نيز شاگرد مالآقائي بوده است.
ــ آقا سيدعلي تنکابني٬ که سطح معلومات وسيعي داشته است. او در تهران فلسفه

درس مي داده و شاگرد مالعبدالله مدرس بوده است.
ــ مال حسينعلي طالقاني٬ مرد پرکاري بوده و در مسائل سنتي و مطالب فلسفي تبحر
داشته است. او در تهران تدريس مي کرده و همچنين شاگرد مالعبداللـه مـدرس بـوده

است.
ــ رجبعلي کني٬ که با استاد قبلي تا حدودي همرتبه است و در نزد همان استاد تلمذ

کرده است.
ــ آقا محمدرضا قمشه اي٬ او بسيار دانشمند و باهوش است و در نزد حاج مـحمد
جعفر الريجاني و ميرزا محمد حسن نوري درس فلسفه و کالم خوانده و هـمچنين در



[٨٤٥-٢ ] مال هادي سبزواري

عرفان تبحر دارد و از استاد حاج سيدرضا تعليم ديده است. فعًال در اصفهان تـدريس
مي کند.

١. در متن فرانسه «Djelyny » نوشته شده؛ شايد جلياني و يا جيالني باشد.

ــ ميرزا محمد حسن جليني٬ ١ در اصفهان تدريس مي کرده و به تفسير اشعار عارفانه
مي پرداخته است. درباره سنت انبيا و امامان موعظه مي کرده است. او شاگرد حاج محمد

جعفر الريجاني بوده است.
ــ آقا رضاقلي قزويني٬ از علم بسياري برخوردار بوده و در شهر قزوين اقامت داشته

است؛ او شاگرد مال آقائي در همان شهر بوده است.
ــ آقا سيد صادق کاشاني٬ به لحاظ قدرت در جدل شهرت داشته است. در زادگـاه



خود کاشان تدريس مي کرده است.
ــ مال مرتضي قلي طالقاني٬ در فلسفه تبحر زيادي داشته٬ شاگرد مالعبدالله مدرس

بوده و در تهران تدريس مي کرده است.
ــ ميرزا حسين کرماني٬ در عين حالي که صوفي بوده در فلسفه ابن سينا تبحر زيادي
داشته است. او شاگرد ميرزا محمدحسن جليني(!) بوده و در شهر سبزوار با روش کار
حاج مالهادي آشنائي پيدا کرده بوده است. مدتي در تهران تدريس مي کرده ولي بعد به

سبب گرايش به فرقه بابيه متواري شده است.
ــ مالعبدالحسن اردستاني که شهرت زيادي مـيان فـيلسوفان و اهـل تـصوف دارد.
اکنون در تهران تدريس مي کند. او شاگرد ميرزا محمدحسن جليني و ميرزا محمدحسن

نوري بوده است.
ــ شـيخ عـلي نقي طـالقاني٬ او مـجتهدي حـاضر ذهـن و بسـيار دقـيق و در مسـائل
مابعدالطبيعي متبحر است. شاگرد مالآقائي قـزويني بـوده و اکـنون در تـهران تـدريس

مي کند.
ــ مال زين العابدين مازندراني٬ او تفاسير زيادي به رشته تـحرير درآورده و در عـلم

کالم تبحر دارد. استاد او حاج محمد جعفر الريجاني بوده است.
ــ ميرزا محمدهادي سيد اصفهاني٬ که فيلسوف خوبي است و شاگرد مالاسـمعيل

بوده است.
ــ آقاهادي شيرازي٬ که شخص بسيار باهوشي است و در فلسفه و کالم تبحر دارد. او

شاگرد ميرزا حسن جليني بوده است.
ــ حاجي محمداسمعيل اصفهاني٬ عالم بزرگي است و در فلسفه اطالعات وسيعي
دارد. او شاگرد حاج محمد جعفر الريجاني و ميرزا محمدحسن نوري بوده است و اکنون

در اصفهان تدريس مي کند.
ــ آقا علي تهراني٬ استاد مدرسه مادر شاه در تهران از هرلحاظ شخصيت برجسته اي
است. او مردي است ضعيف البنيه و کوتاه قد٬ الغر و سياه چرده و داراي چشمهايي نافذ
و هوشي مافوق هوش متوسط. در خدمت مالعبدالله مدرس و مال آقا قزويني و حاج
محمد جعفر الريجاني و حاج محمدابراهيم و سيدرضي و سرانجام ميرزا مـحمدحسن
نوري تحصيل کرده است. او کتابهاي بسيار درباره فيلسوفان مشهور نوشته؛ درس الهياتي
را که ابتدا تدريس مي کرده٬ کنار گذاشته است٬ اما شهرت او چنان است که وقـتي کـه
تدريس در مدرسه مادر شاه را ترک کرد٬ بدون اينکه به محبوبيت او لطمه اي وارد آيد يا
اينکه از تعداد شاگردان او کاسته شود٬ توانست در منزل خود حلقه درس تشکيل دهد.
فعًال کتابي درباره تاريخ فالسفه از مالصدرا تا زمان حاضر در دست تهيه دارد و گمان



انيان با فلسفه هاي جديد غرب بحثهايي در مورد آقاعلي تهرانـي٬ خـاصه در مـورد کـتاب ١. در کتابي آشنايي اير
بدايع الحکم و مباحثه مؤلف٬ با بديع الملک ميرزا٬ آورده شده است. صص ٢٣٧-٢٦٣.

مي کنم بعد از کتاب شهرستاني٬ اين اولين کتابي است که دراين زمينه نوشته مي شود. ١
گوبينو در انتهاي فهرست خود تذکر مي دهد که آنچه آورده است به نـاچار نـاقص
است و فقط شامل افرادي مي شود که به نحو رسمي صاحب مقام علمي بوده اند٬ يعني
استاداني که از سال ١٦٦٦ ميالدي تا زمان او تدريس مي کرده اند. او اضافه مي کند نبايد
فراموش کرد که عده زيادي نيز خارج از حوزه ها و احتماًال در انزوا به مطالعه و تحقيق
مي پردازند. مي گويد در واقع طلبه ها و فيلسوفان ايراني سن ندارند و وضعيت اجتماعي
خاص٬ آنها را از بقيه متمايز نمي کند. گاهي مردهاي شصت ساله در کنار جوانهاي بيست
ساله دور منبر استادان در مساجد جمع مي شوند؛ حتي گـاهي سـوارکـاران و يـا افـراد
ديواني و سياسي براي شنيدن درس مي آيند. به عـقيده گـوبينو در کـل آسـيا ايـن نـوع
تعليمات مانند دوره اهل مدرسه در قرون وسطي در غرب است. او مي گويد مثًال افراد
زيادي از قشرهاي مختلف مردم چون کساني که عنوان «دکتر» داشتند و يا شواليه ها و يا
افرادي از طبقه متوسط نوپا (بورژوا) براي استماع درس گرد آبالر جـمع مـي شده انـد.
گوبينو باز يادآور مي شود که جز در مورد مالهادي که در سبزوار تدريس مي کرده٬ او
فقط از مدرسان سه حوزه اصفهان و قزوين و تهران صحبت کرده است٬ در صورتي که
افراد زياد ديگري نيز در همدان٬ کـرمانشاه٬ تـبريز٬ شـيراز٬ يـزد٬ کـرمان٬ مشـهد و در
بسياري از شهرهاي ديگر ايران به تدريس اشتغال دارند. همچنين مي نويسد که در منطقه
استرآباد به سبب نزديکي با ترکمنها مباحث کالمي اهميت خاصي پيدا مي کند. در حوزه
نجف که در منطقه نفوذ سياسي ترکهاي عثماني است٬ باز روح ايراني حـاکـم است و
فيلسوفان ماهري در آنجا تدريس مي نمايند که از ميان آنها سيد مرتضي امام جمعه نجف
را بايد نام برد که شخصيت بسيار مهم شيعيان است و به لحاظ زهد و ورع در حد بسيار
بااليي است. او در فلسفه و کـالم نـيز اطـالعات زيـادي دارد و مـي توان او را بـا حـاج

مالهادي سبزواري مقايسه کرد با اينکه در اين زمينه ها تبحر او کمتر است.
در خاتمه اين قسمت٬ گوبينو از حوزه نجف٬ اشاره به يک مجتهد پرخاشگر به نام
مال آقا مي کند که متولد دربند در کنار درياي خزر است و نژاد او لزگي است؛ او مدتي در
تهران٬ به سبب مخالفت با دستگاه دولتي و انتقاد از اعيان و اشراف٬ محبوبيت خاصي
يافته بوده است؛ اعتقادات او جنبه عرفاني نداشته و بيشتر متمايل به اخباري گري بوده و
با فرقه شيخيه سخت مخالف بوده است. سرانجام٬ براي دور کردن او از تهران مأموريتي
در کرمانشاه به او مي دهند و او را بـه آنـجا روانـه مـي کنند. البـته گـوبينو در مـورد ايـن
شخصيت با تفصيل صحبت کرده است ــ که ما کل گفته هاي او را در اينجا نمي آوريم ــ



[ حکيم] آقا علي تهراني

١. در المآثر و ااۤلثار شرح مختصري راجع به «آقاخوند مالآقاي مجتهدي دربندي آورده شده و فوت او به سال
١٢٨٦ه . ق. در دارالخالفه طهران» اعالم شده است. «از فرقه شيخيه زخمي به صورت شريفش بود».

ضمنًا او عقيده دارد که رفتار تند و پر خاشگري مال آقا دربندي ١ به سبب خون لزگي او
بوده است.

٢. اديان و فلسفه ها... (از صفحه ٩٦ به بعد)

ادانديشان و افراد شکاک ياد مي کند گوبينو در فصل پنجم کتاب خود٬ ٢ همچنين از آز
که بيشتر آنها «ميرزا» هستند و به قول او اينها افراد بسـيار اجـتماعي و خـوش صحبتي
هستند. او مي گويد (صفحه ٩٧) روسها اسم ولتر را به ايرانيها ياد داده اند و ميرزاهـاي
تهران که اغلب نام او را به زبان مي آورند٬ در واقع از يک فرد خيالي صحبت مي کنند که
غير از ولتر قرن هيجدهم فرانسه است. در ذهن آنها ولتر بيشتر فردي قلندرمآب بـوده



است که دست بر قمه کمري خود داشته و با پيراهن يقه چاک در بازارها راه مي رفته و يا
در حال مصرف نوشابه هاي سکرآور در نزد ارامنه ديده مي شده است. مردم زاهد رفتار
او را نمي پسنديده اند و از دست او به داروغه شکايت مي کرده اند؛ او وقتي که سرحال

١. گوبينو در کتاب ديگر خود٬ سه سال در آسيا يادآور مي شود با وجود شهرت فوق العاده ولتر در ايران هيچ اثري
از او به فارسي ترجمه نشده است؛ شايد فقط کتاب شارل سيزدهم باشد که آن هم به هـيچ وجه بـيان کننده

افکار ولتر به حساب نمي آيد (صفحه ٣٠٩). مشخصات کتاب در منابع آخر مقاله داده شده.

بوده طنز مي گفته و تصنيف مي سروده است. ١ گوبينو٬ در همين قسمت از کتاب خود٬ از
شهرت ناپلئون هم در ايران صحبت مي کند که به نظر ايرانـيان «هـيچ يک از پـادشاهان
گذشته به گرد پاي او نمي رسيده اند٬ نه اسکندر ذوالقرنين و نه پطر کبير». در آخر همين
فصل (صفحات ١١٣ و ١١٤)٬ گوبينو از دکارت و ترجمه رساله گفتار در روش صحبت

انيان ... در مقاله اي تحت عنوان «نخستين ترجمه فارسي ٢. اين بحث به تفصيل در کتابي از نگارنده٬ آشنايي اير
گفتار در روش دکارت» آورده شده است. صص ١٣١-١٤١.

مي کند که از تفصيل آن در اينجا خودداري مي کنيم ٢ و اينک فقط به ذکر چند نکته کوچک
ديگر اکتفا مي نماييم:

گوبينو در فصل چهارم کتاب اديان و فلسفه ها... تحت عنوان «تصوف»٬ کًال نظر مي دهد

3. Kopte-Copte

(صفحات ٥١ و ٥٢) که مسيحيان شرقي٬ چه قبطيها ٣ در مصر و چه کلدانيها در ايران٬
زياد اهل مطالعه و بحث و يادگيري نبوده اند و اگر هم در اين کشورها تأثير گذاشته باشند
بيشتر در جهت افزايش خرافات در نزد عامه مردم بوده است. يهوديان بـرخـالف آنـها
بسيار با سواد بوده و اغلب کتابها و جزوه هاي زيادي که در زمينه اعتقادات آنها در شهر
ونيز چاپ مي شده٬ دريافت مي کرده اند؛ در صورتي که در کـليساهاي مسـيحي اصـًال
چنين فعاليتي ديده نمي شده است. او حتي بدون اينکه اسم ببرد٬ از يک دانشمند يهودي
صحبت مي کند که در مورد اسپينوزا و کانت از او سؤال کرده است (آخر صفحه ٥٢ ـ اول
صفحه ٥٣). به عقيده گوبينو احتماًال اين اطالعات بيشتر از ناحيه آلمان به کشـورهاي
شرقي مي رسيده و مرکز آن شهر بغداد بوده است. او توضيح مي دهد که يهوديان دائمًا با
هم در تماس هستند و رابن بزرگ بيت المقدس٬ که به منزله امـير آنـهاست٬ خـط مشي
رسمي آنها را معين و مشخص مي کند و در مواردي که اختالف نظر پيدا مي شود او حکم
قطعي صادر مي نمايد. يهوديان ايران از وضع همکيشان خود در اروپا نيز خبر دارنـد و
اغلب نمايندگاني از اروپا به ايران و هندوستان مي آيند که البـته بـه مـنظور جـمع آوري

٤. از مطالبي که در اينجا آورده شد به خوبي معلوم مي شود که چرا در ترجمه گفتار در روش از مال الزار يهودي
کمک گرفته شده و عمًال او با گوبينو و برنه همکاري کرده است. در اين مورد ر.ک: پانويس صفحه قبل.

صدقات و غيره است. ٤ آنها با هم به مبادله آثار فرهنگي و ادبي نيز مي پردازند؛ اين آثار



به ندرت به زبان عبري است بلکه بيشتر به زبان کلداني و آرامي است.
گوبينو٬ در ادامه بحث خود (صفحه ٥٤) يادآور مي شود که کًال تصوف شرقي مورد
توجه يهوديان ايران است٬ ولي بعضي از آنها بيشتر به تفکر نوع غـربي نـيز عـالقه مند
هستند. از طرف ديگر٬ به نظر او٬ با وجود اينکه غربيان به سنت تصوف ايراني بي توجه
نيستند ولي در هر صورت مسائل آن را به اندازه کافي تحليل نکرده اند و ماهيت آن براي

آنها ناشناخته باقي مانده است.

١. منظور٬ اديان و فلسفه ها در آسياي ميانه ٬ سه سال در آسيا و داستانهاي آسيايي است.

از مجموعه اطالعاتي که از سه کتاب مشـهور گـوبينو دربـاره ايـران ١ و از نـامه ها و
گزارشهاي سياسي او٬ به دست مي آيد٬ کًال به نظر مي رسد که با وجود دقت نظر در فهم
سهم زيربنايي افکار و اعتقادات در کل فعاليتهاي يک قوم٬ چنانکه در مقدمه اين نوشته
اشاره کرديم٬ او لفظ فلسفه و دين را به معناي بسيار وسيع و بدون اينکه حدود مشخص
و معيني براي آن قائل شود٬ به کار برده است و بيشتر نظر به جمع آوري اطالعات و ثبت
مسموعات و مشاهدات داشته است تا واقعًا بررسي و تحليل دقيق آنها. به همين دليل
بدون اينکه اهميت غيرقابل انکار آثار او را زير سؤال ببريم٬ باز به ناچار گفته هاي او را
بايد با احتياط تلقي کنيم؛ اين هم نه فقط به لحاظ نظريه عمومي او در مورد عدم تساوي
ميان نژادها ــ که البته به عنوان يک اصل قطعي حاکم بر ذهن او بوده و کل افکار او را
تحت شعاع داشته است و گاهي پيشداوريهاي او را محرز و مسلم مي سازد ــ بلکه بـه
لحاظ اينکه٬ به هر حال٬ جنبه تخصصي کار او کافي نبوده و چه بسا کلي گوييهاي او به
اندازه الزم مبتني بر اسناد معتبر نيست. آنچه مسلم است اگر گوبينو اسامي فـيلسوفان
بزرگ٬ اعم از اسالمي و يا غربي٬ را مي شناخته است و٬ در حد دائرة المعارف کاربردي٬
از افکار آنها و از تحول کلي تاريخ فکر و مواقف اصلي آن بـي اطـالع نـبوده است٬ در
عوض درباره هيچ يک به نحو مستقيم غور و تفحص واقعي نکرده بود. البته در اينجا ما
بدون اينکه واقعًا نظر به ارزيابي همه جانبه٬ موضع کلي و اطالعات عمومي فـرهنگي
گوبينو را داشته باشيم و يا بخواهيم آنچه را که او درباره ريشه هاي فلسفه اسالمي و سنت
فکري ابن سينا و تجديد حيات آن در نزد مالصدرا و اخالف او مي گويد تحليل کنيم٬ بر
اين باوريم که چون گوبينو اولين کسي است که راجع به متفکران دوره متأخر حکمت و
فلسفه در ايران سخن گفته و٬ مثل اکثر مورخان و شـرق شناسان٬ عـجوالنه حکـمي در
مورد اختتام تفکر فلسفي در نزد مسلمانان٬ بعد از ابن رشد٬ صادر نکرده و برعکس نشان
داده است که سنت اصيل فلسفه در شرق ــ خاصه در ايران ــ چه در کسوت تصوف (هر
چند که گاهي عمًال داللت بر انحطاط داشته است) و چه در کسوت تشيع ــ که در دوره



صفوي به اوج خود رسيده است ــ به نحو مستمر حي و حاضر و بالفعل مطرح بوده و
افراد بسيار صالح و با ارزشي در اين امر سهيم و دخيل بوده اند٬ به ناچار بايد اندکي نيز

در اين موضوع درنگ و تأمل نماييم.
در مجموعه اسامي حکيمان و سنتهاي فکري اي که گوبينو قبل از دوره صفويه نـام
برده اسم شهاب الدين سهروردي شيخ االشراق را نمي توان يـافت و در عـصر او کـامًال
معلوم است که اگر محي الدين را٬ دست کم اسمًا٬ در غرب مي شناخته انـد ولي تـوجه
زيادي نيز به اين متفکر نمي شده است؛ با حذف ديدگاههاي سهروردي٬ رابـطه افکـار
مالصدرا با ريشه هاي اصلي آن بسيار مبهم و نامربوط باقي مـي ماند. درست است کـه
گوبينو اشاره به مزدائيسم کرده است٬ ولي به هر حال٬ سهروردي فقط انعکاسي از يک
سنت محو شده گذشته٬ که مزدائيسم ناميده مي شود٬ نيست٬ بلکه به عنوان يک متفکر
مستقل صاحب نام و با خط مشي مشخص فردي خاص خود مطرح است. احتماًال نه فقط
در اروپا بلکه در ايران آن عصر نيز گوبينو کمتر موقعيت آشنايي با افکار سـهروردي را
داشته است و يا در هر صورت به استقالل ذهني او٬ و به ويژگيهاي آثار او که در دسترس

نبوده٬ نمي توانسته است پي ببرد.
مسئله ديگر اينکه مي توان به حق اين سوال را مطرح سـاخت کـه گـوبينو در مـورد
فيلسوفان دوره متأخر از زمان مالصدرا تا زمان خود را که در چندين نسل پي درپي نام
آنها را فهرست کرده از کجا و از چه منبعي استفاده کرده است؟ مسلمًا او به منابع مکتوب
دقيق رجوع نکرده و آنچه به دست آورده بيشتر شفاهي بوده و فقط سيرزمان تاريخي را
در نظر داشته است نه واقعًا محتواي آثار را و همين اينکه کتاب اسفار را که در بحثهاي او
مي بايستي جنبه محوري داشته باشد و مالک سنجش قرار گيرد صرفًا سفرنامه دانسته٬
به خوبي مبين اين ادعاست. آنچه نظر گوبينو را جلب مي کرده بيشتر تداوم تاريخي افکار
مشابه و مصونيت آن در برابر حوادث خارجي بوده است٬ نه در واقع کيفيت درونـي و
ويژگيهاي علمي و ابتکار فردي هر يک از اين متفکران. با اينکه گوبينو مشخص نکرده که
در اين زمينه اطالعات خود را از چه کسي کسب کرده٬ ولي مي توان حدس زد که ايـن

١. بعضيها به غلط تصور کرده اند که گوبينو اطالعات خود را فقط از مال الزار گرفته است.

شخص به احتمال نزديک به يقين همان علي آقا تـهرانـي (زنـوزي) بـوده است؛ ١ چـه٬
گوبينو در همان کتاب اديان و فلسفه ها... بارها اسم او را برده و شرح نسبتًا مفصلي راجع به
او به رشته تحرير درآورده است و عمًال او را به کرات مورد تمجيد و تحسين قرار داده
است٬ که البته اين به تنهايي دليل قانع کننده اي نيست. ولي٬ افـزون بـر ايـن٬ گـوبينو در
[ آقاعلي تهراني] فعًال کتابي درباره تاريخ فالسفه از قسمتي از متن خود مي نويسد که «او



مالصدرا تا زمان حاضر در دست تهيه دارد و گمان مي کنم بعد از شهرستاني٬ اين اولين
کتابي است که در اين زمينه نوشته مي شود.» از طرف ديگر٬ ما دقيقًا مي دانيم که ايـن
حکـيم ايـرانـي هـيچ گاه چـنين کـتابي بـه رشـته تـحرير در نـياورده است و هـيچ يک از
نوشته هاي باقي مانده از او عنوان «تاريخ» ندارد. احـتماًال آقـاعلي تـهرانـي٬ عـالوه بـر
اطالعات شفاهي و توضيحات الزم که به گوبينو مي داده است٬ عنداللزوم يادداشتها و
فهرستهايي هم دراختيار او مي گذاشته و آن کتاب تاريخ که گوبينو بدان اشاره کرده همين
فهرستي است که خود او با اشتباهاتي به زبان فرانسه در کتاب معروف خود آورده است.
به نظر نگارنده٬ اگر کسي به آنچه به اسم «ميراث گوبينو» در کتابخانه ملي استرازبورگ
در فرانسه وجود دارد دسترسي پيدا کند و پرونده هاي مختلف را بررسي نمايد٬ احتماًال
نه فقط دستخطها و نوشته هايي از آقا علي تهراني خواهد يافت٬ بلکه ممکن است حتي
فهرست دستنويس و يا به خط ديگري از حکيمان متأخر ايران از مالصدرا تا زمان آقـا
علي تهراني و گوبينو را بيابد. البته نگارنده متأسفانه به اين مرکز دسترسي نداشته است و
صحت و سقم اين ادعا فقط براساس موجودي آن پرونده ها قابل اثبات است. والسالم.




