
  
  
  
  

  نثارِ خاکِ پای استاد دکتر محمّدعلی موحّد
  گاهِ فرهنگ و فرزانگی جلوه

  در حُسنِ کار موحّد و نقدِ ابن عربی
  

  مصطفی ملکیان
  

ۀ دوسـت بـسیار عزیـز جنـاب آقـای دکتـر             نامـ   به نظـرم آمـد در ارج      
هـای کـاری کـه     یکـی ویژگـی  : محمّدعلی موحّد، در دو محور سخن بگویم     

جناب آقای دکتر موحّد و برادر دانشمند و بزرگوارشان، جنـاب آقـای دکتـر               
 منتشر شـده اسـت، انجـام        فصوص الحکم صمد موحّد، در اثری که با عنوان        

ز در باب روشِ نگـارش و سـخن گفـتن          اند؛ و دیگری، چند نکتۀ نقدآمی       داده
  .الحکم فصوصعربی در همۀ آثارش و ازجمله در  خودِ ابن

و، کاهـد     عربـی نمـی     م از عظمت مقام فکری و علمی ابن       ویگ میآنچه  
 و درست باشد و الاقل، روی در صواب داشته          تر آن که، امیدوارم بر حق       مهم
  .باشد

  
  های کتاب دربارۀ ویژگی
  درباره دیباچه

ــ  » عربـی و ترازنامـه میـراث فکـری او           ابن«این کتاب با عنوانِ     » دیباچه«در  
عربی ندارد ـ در    ابنالحکم فصوصکه از عنوانش پیداست که اختصاصی به  چنان

گشا درباره    افزا و چشم    نزدیک به صد صفحه مطالبی بسیار عالمانه، دقیق، بصیرت        
اش  های او، تأثیرپذیری وریعربی، افکار و آثار فکری او، نوآ شخصیت و منشِ ابن

ــذاری ــتگان، و تأثیرگ ــی  از گذش ــدگان م ــر آین ــوعی   اش ب ــه ن ــد و ضــمناً ب گوی
پردازد و هاله عظمت و قداستی را که کـسانی            عربی می   شکنی در باب ابن     اسطوره

دارد، و از ورای آن،       عربی برساخته بودنـد، از میـان برمـی          ها برای ابن    در این قرن  
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  .نمایاند با همه نقاط قوت و ضعفی که دارد، میعربیِ واقعی را،  ابن
  

  پنج کار درباره هر فصّ
از بیـست و    (که درگذریم، درباره هـر یـک از ده فـصّ اول             » دیباچه«از این   

اول : پنج کار انجام گرفته اسـت     ) عربی   خود ابن  الحکم  فصوصهفت فصّ کتاب    
ل و  گانـه بـه صـورت بـسیار مـضبوط و دقیقـی مـشکو                این که همه فصوص ده    

اند و ایـن کـاری اسـت کـه بـرای اولـین بـار، در خـصوص                     گذاری شده   اِعراب
دوم ایـن کـه بـرای هـر فـصّی، بـه صـورت               .  انجام گرفته اسـت    الحکم  فصوص

ی نوشته شده است که در آن، طرح کلی و اجمالی مطالـب هـر    »درآمد«جداگانه،  
، در آن   عربـی   فصّ و نکات اصلی و مهم آن ذکر شده و معلوم شده است که ابـن               

سوم این که ترجمۀ فارسی بسیار دقیـق       . اش چیست   فصّ، جان کالم و لُب سخن     
چهـارم ایـن کـه در    . ای از هر فصّ صورت گرفته اسـت         و امین و پاک و پیراسته     

ی آمده است که در آنهـا از سـخنان ناواضـح و دو یـا                »توضیحات«باب هر فصّ    
د غموض و پیچیدگی سخن او عربی رفع ابهام و ایهام شده و موار چند پهلوی ابن

اند و، در یـک کـالم،    ـ که به هیچ وجه اندک هم نیستند ـ شرح و بازگشوده شده 
و پنجم . اند سره از میان برداشته شده   عربی تسهیل یا یک     مشکالت فهم سخنان ابن   

عربـی در آن      شده است؛ یعنی عصاره و چکیده آراء ابن       » تحلیل«این که هر فصّی     
ها و سوابق آن روشن گشته و ارتباط آن آراء بـا آراء      زمینه  پیشفصّ بازگو شده و     

  .دیگران، و به ویژه با آراء گذشتگان، ایضاح شده است
  در بابِ چند و چون پنج کار

بـه نظـر    . اما آنچه اهمیت خاص دارد، کیفیت انجام یافتن این پنج کار است           
ها و شرح و       ترجمه رسد که کیفیت این ترجمه و شرح و تفسیر، آن را از سایر              می

ایـن  . بخـشد   گیری مـی    کند و به آن نسبت، به آنها امتیاز چشم          تفسیرها متمایز می  
) »الاقل«: گویم دقت کنید که می(ترجمه و شرح و تفسیر، به گمان این بنده، الاقل 
  .ها و شرح و تفسیرها دارد چهار وجه تمایز و امتیاز نسبت به دیگر ترجمه

 و شرح برای گشودن مشکالت و همـوار کـردن           نخست این که این ترجمه    
هـر  «: حتماً خواهید گفت کـه .  نوشته شده استالحکم فصوصهای متن   صعوبت

هر شرحی که بر هر متنـی نوشـته شـده بـرای رفـع               . شرحی همین وضع را دارد    
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 نیـز همـین     الحکـم   فصوصشروح دیگر   . های آن متن است     مشکالت و صعوبت  
القاعـده و     هـر شـرحی علـی     : کـنم کـه     رض مـی  در جـواب، عـ    . »اند  کار را کرده  

باید همین طور باشد، ولی بالفعل و عمالً و در واقـع  ) in principle(االصول  علی
)in principle (اصالً کار الحکم فصوصبسیاری از شروح . لزوماً این طور نیست 

 چناند  الحکم  فصوصبسیاری از شروح    . کنند  کنند، دشوارتر هم می     تر نمی   را آسان 
 از آنهـا  الحکـم  فـصوص بینید که انصافاً خـود   کنید، می  که وقتی آنها را مطالعه می     

انـد     را رفع و رجـوع نکـرده       الحکم  فصوصتر است؛ مشکالت      تر و زودیاب    آسان
  .اند سهل است، مشکالتی هم بر آن افزوده

عربـی، چیـزی بـه نظـر مـن            به طور کلی، و نه فقط در مورد شروح آثار ابن          
این است که اصالً، در قدیم، یک روش معمول و متعارف این بـوده              آید و آن      می

است که شخص برای این که قدرت تفکر و علم و فضل خود را بـه همگنـان و                   
کرده است و، تحت عنـوان        مخاطبان خود نشان دهد، شرح یک کتاب را بهانه می         

شیده کـ   های واقعی یا توهّمی خود را به رخ همگـان مـی             ها و دانسته    شرح، داشته 
اش عرضه اطّالعـات و معلومـات و          است؛ و چون غایت قُصوی و مقصود اصلی       

تفکّرات خودش بوده، چندان پروای این را هم نداشته کـه مـتن مـورد بحـث را                  
برای نمونـه بـه شـرح جَنْـدی بـر همـین             . واقعاً واشکافد و هموار و روشن کند      

د از این عیب و نقص      اما، به هر تقدیر، شرح دکتر موحّ      .  نگاه کنید  الحکم  فصوص
تــرین شــرحی اســت کــه بــر  کننــده بــه کلــی پــاک و پیراســته اســت و واضــح

ایـشان یگانـه قـصدشان رفـع مـشکالت مـتن            .  نوشته شده است   الحکم  فصوص
  .اند فروشی ندانسته عربی بوده است و مطلقاً نوشته خود را مجالی برای فضل ابن

گویی اصـالً و ابـداً        ، زیاده وجه تمایز و امتیاز دوم این است که در این شرح          
شـود،    در بسیاری از شروح، پس از این که جمله یا مطلبـی شـرح مـی               . راه ندارد 

شود کـه هرچنـد فـی حـدّ نفـسه مطالـب            مطالب کمابیش فراوانی هم افزوده می     
ارزش یا نادرستی هم نیست، اما به هر حال، با شرح جمله یا مطلب مورد نظر                  بی

کنیم کـه     دانیم یا گمان می     بنا نیست که هرچه را می     . کند ربط و نسبتی برقرار نمی    
ربط و نسبت داشتن سخنِ شارح با متنـی کـه آن            . دانیم در یک کتاب بیاوریم      می

شارح در مقام شرح آن است، اصل مهمی است که در کار دکتر موحّـد بـه وجـه                 
  .کمال رعایت شده است
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تایـشگرانه اسـت، نـه      وجه امتیاز سوم این است که این شرح و تفسیر، نه س           
منصفانه و با روحیه علمی نوشته شده است . گرانه؛ نه مدح است، نه قدح نکوهش

نشاند، نه این  کند و او را سر جای خودش می      عربی را اداء می     و، بنابراین، حقِّ ابن   
  .که او را به عرش برساند یا به زمین بکوبد

 مطلبی در جای خودش     و وجه امتیاز چهارم این که در این شرح، هر نکته و           
در اغلب  . شرح داده شده است و خواننده به جای دیگری ارجاع داده نشده است            

بینید که شارح، بـه کَـرّات و مَـرّات،            اند، می   شروحی که در فرهنگ ما نوشته شده      
برای اطالع بـر ایـن نکتـه بـه محـل            (فَلْیُراجِعْ إلی مَحَلِّهِ    : گوید  ای می   درباره نکته 

حال، آن  ). در جای خود اثبات شده است     (یا ثَبَت فی مَحَلِّه     ) دخودش رجوع شو  
این . توان آن را یافت، این دیگر مشکل خواننده است          محل کجاست و چگونه می    

ای که ادعـا      یکی طفره رفتن از اثبات نکته     : آید  نوع ارجاع دادن فقط به دو کار می       
ـ               سا منـابع و مĤخـذ      شده است؛ و دیگری خودنمایی و این که منِ نویـسنده بـه ب

هـای    و این، البته، غیر از ارجـاع دادن       . ای  ها را ندیده    ام که تو هنوز آن      رجوع کرده 
شـود کـه      درست است که خواننده در آنها بـه منـابع و مĤخـذی سـوق داده مـی                 

  .توانند مطلب مورد بحث را تتمیم و تکمیل کنند یا شرح و بسط بیشتر دهند می
  عربی چهار ضعف عمده در آثار ابن

تـوان     او، مـی   الحکـم   فـصوص عربی، و ازجمله      و اما نقدهایی که بر آثار ابن        
  :داشت

عربی در تاریخ     همه محققان فرهنگ اسالمی و عرفان اسالمی اجماع دارند که ابن          
فرهنگ و اندیشه اسالمی مقامی عظیم و جایگـاهی منیـع و مرتبتـی انکارناپـذیر                

تـرین    بنـا باشـد کـه از میـان بـزرگ          دارد؛ به طـوری کـه، بـه گمـان بنـده، اگـر               
های تأثیرگذار در فرهنگ و تمـدن اسـالمی ده چهـره انتخـاب شـوند،                شخصیت

در عین حال، هـیچ شخـصیتی       . عربی در زمره برگزیدگان خواهد بود       شک، ابن   بی
هـیچ کـس در     . طلبانـۀ او را نداشـته باشـیم         نیست که ما حقِّ نقدِ منصفانه و حـق        

یگران حق و اذن نداشته باشند که نقاط ضعف و نیز           جایگاهی ننشسته است که د    
نقاط قوت آراء و انظارش را بازگوینـد و بـه وجهـی اسـتداللی، نـشان دهنـد و                    

  .عربی نیز از شمول این حکم بیرون و مستثنا نیست ابن
من نسبت به نقاط قوت تفکّر ابن عربی سَرِ سوزنی انکار و تحاشـی نـدارم،                
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به ذکر نقاط ضعف اندیشه او بپردازم؛ نه از این بـاب           خواهم که فقط      اما اجازه می  
که نقاط قوتی در کار نیست، بلکه از این رو که دیگران بر آن نقاط قوت به حدّی 

اند که ذکر و تأکید مجدّد آنها بیهوده و از سنخ تحصیل حاصل  انگشت تأکید نهاده
  .است

ه ضعف عمده به    عربی چهار نقط    به گمان این بنده، در سرتاسر مکتوبات ابن       
گاه،  آیند که هرکس که زحمت خواندن آثار بسیار پیچیده و دشوار و، گه    چشم می 

زیبا و دلنشین او را بر خود هموار کند، مُدام با مواردی از این چهار نقطه ضـعف                  
  :شود رو می مهم روبه

  عربی حاکمیتِ آنارشیِ محض در تأویالت ابن. 1
عربـی، گـشوده و ـ     تأویل، در آثار ابـن نقطه ضعف اول این که نه فقط باب   

بهتر بگویم ـ گشاده است، بلکه تأویالت او، از آیات قرآنـی و احادیـث نبـوی و     
سره متکلّفانه و  اقوال عرفا و مشایخ صوفیّه و سخنان دیگران، در غالب موارد، یک  

 آمیـز   غیرمنصفانه و به دور از هرگونه ضابطه و قاعده و کامالً خودسرانه و تحکّـم              
)arbitrary (    دهد که براساس زبان و ادبیـات         یی به دست می     است و از آنها معانی

، هـیچ   ...اللغه و   عرب؛ یعنی از صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع تا فقه               
من، در اینجا، به ماهیت تأویل و جواز تأویـل و راه  . محملی برای آن وجود ندارد    

دارم؛ ولی آنچه مسلم است این کـه در         و روش درست و پذیرفتنی تأویل کاری ن       
اللغه و سـایر    توان آنچه را در صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، لغت، فقه            تأویل نمی 

. علوم ادبی یک زبان مقبول و مقرر است، یک سره زیر پا گذاشت و لگدمال کرد               
ها است؛ یعنی پس از رعایـت مقبـوالت علـوم             تأویل، هرچه هست، در طول این     

اما در کار ابن عربـی هـیچ        . تزام به مقررات این علوم، قابل وصول است       ادبی و ال  
ای جـز ایـن هـم         و البته چـاره   . اصل و قاعدۀ ادبی نیست که حقّش تضییع نشود        

نیست، زیرا همه کسانی که یا واقعاً معتقد باشند که قرآن و عرفان و برهان از هم                 
 قدر در معنای آیات قرآنـی        ید آن ناپذیرند و یا به این اعتقاد تظاهر کنند، با          جدایی

دخل و تصرف کنند که باالخره آنها را با مدّعیات عرفانی یا فلسفی خود همـساز                
عربی به یکی از این دو دسته ـ و، به گمان من، به دسته دوّم ـ تعلّـق     سازند؛ و ابن

آن در قر. دارد و، بنابراین، از این تأویالت فاقد هرگونه محمل و مبنا گریزی ندارد
) یا فلـسفی  (اند که ظاهرشان با مدّعیات عرفانی         و احادیث، جمالت فراوانی آمده    
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یـا  (سازگار نیست و، برای سازگار کردن مفـاد آن جمـالت بـا دعـاوی عرفـانی                  
اقدام به عدول   . ، باید ظاهر آنها را رها کرد و از ظاهر به باطن عدول کرد             )فلسفی

نَفْسِ دست . شود تعبیر می» تأویل« به از ظاهر به باطن همان چیزی است که از آن
خواهیم  بردن به تأویل، اعتراف است به این که ظاهر قرآن یا حدیث با آنچه ما می

تا اینجا، اگر اِشکالی هم در کار هـست، اِشـکال           . فهمیم سَرِ سازگاری ندارد     یا می 
آید که چنـان عمـل کنـیم کـه            اشکال بزرگ وقتی پیش می    . چندان بزرگی نیست  

ای ندارد و در زمینه تأویل، آنارشی و هـرج و مـرج               ی تأویل، هیچ متدولوژی   گوی
تو گویی  . تواند بکند   محض حاکم است و هرکس هر کاری که بخواهد بکند، می          

خواهی به    اند تا هر صورتی که می       صورتی است که به دست تو داده        متن، ماده بی  
برهم زنی و به آن مادّۀ      آن بدهی و اگر هم از صورتی ملول و خسته شدی، آن را              

عربی، ما انصافاً شاهد چنین خودسـرانگی و          در کار ابن  . صورت جدیدی ببخشی  
ای  عربی هر معنایی را که دلـش بخواهـد از هـر جملـه               ابن. هرج و مرجی هستیم   

ی همین کتـاب مـورد      »دیباچه«کند و، همان طور که دکتر موحّد در           استخراج می 
المُریدُ مَـنْ   «: کند که گفته است     بومدین، روایت می  اند، از شیخ خود، ا      بحث آورده 

؛ یعنی مرید کسی است کـه هرچـه را بخواهـد در قـرآن               »یَجِدُ فی القرآنِ ما یُریدُ    
خواهـد؟   چه معنایی دلتان می : عربی این است که     حال و بلکه قالِ ابن      زبان. یابد  می

بینیـد    ربی این را هم مـی     ع  به همین جهت، در آثار ابن     . بفرمایید تا از قرآن درآوَرَم    
که از آیه واحدی، در چندین موضع متفاوت، بسته بـه نیـازی کـه داشـته اسـت،                   

در هر جا، هر معنایی را که احتیاج به . چندین معنای مختلف استخراج کرده است
کشد، هیچ متدولوژی  آن دارد از قرآن یا حدیث یا گفته هر کس دیگری بیرون می   

آنارشی و هرج و مرج محض، خودسرانگی و  . ار نیست ای در ک    و قاعده و ضابطه   
کنم که، در اینجا، اصل تأویل محل انکار من نیست؛ آنچـه              تأکید می . تحکّم کامل 

. مورد تأکید است، این است که تأویل هم باید ضـوابط و قواعـدی داشـته باشـد                 
سخن یک گوینده یا نویسنده مومی نیست که من هر شکلی که بخواهم و هوس               

  .باشم، به آن بدهمکرده 
  شناختیِ عربی گیری واقعیات وجودشناختی از واقعیات زبان نتیجه. 2

هـای    عربـی ایـن اسـت کـه در آنهـا از واقعیـت               نقطه ضعف دوم آثـار ابـن        
 Ontological(هـای وجودشـناختی    واقعیـت ) Linguistic facts(شـناختی   زبان
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facts (  همـان اسـت کـه فیلـسوفان        گیری    شود؛ و این گونه نتیجه      نتیجه گرفته می
. انـد   آمیز آن گـشوده     زبانی و تحلیلی قرن بیستم، چشم ما را به آثار خطا و مغالطه            

شـناختی را دالّ بـر        هـای زبـان     دهنـد کـه واقعیـت       این فیلسوفان به ما هشدار می     
های وجودشناختی نگیـریم و اگـر در زبـان واقعیتـی وجـود دارد، آن را                   واقعیت
عربـی نـه      ابن.  واقعیتی در جهان خارج از زبان تلقی نکنیم        ای برای استنتاج    مقدمه

فقط به این هشدارها هیچ توجهی نداشته است و مدام مرتکـب مغالطـه اسـتنتاج                
شود، بلکه مغالطۀ دومی را نیـز بـر    های زبانی می    های غیرزبانی از واقعیت     واقعیت

بان عربی یگانه   گوید که گویی ز     افزاید و آن این که چنان سخن می         این مغالطه می  
زبان موجود است یا یگانه مصداق تامّ و تمام پدیده زبان اسـت یـا یگانـه زبـانی                   

  .های عالم خارج نقب زد و پی برد توان به واقعیت است که از آن می
توضیح این که، ممکن است شما یک واقعیت زبـانی را دالّ بـر واقعیتـی در                   

هـای موجـود در دنیـا         همـه زبـان   جهان خارج بگیرید، ولی آن واقعیت زبانی در         
اید، امـا اگـر واقعیـت         در این حال، مرتکب یک مغالطه شده      . مصداق داشته باشد  

ای را که فقط مثالً در زبان عربی مصداق دارد، مبنای استنتاج امری در جهان  زبانی
عربی از ایـن   و کار ابن. اید خارج بگیرید، در این صورت، مرتکب دو مغالطه شده       

عربـی   اگر از ابن. چند مثال ـ که واقعاً فقط مشتی از خروارند ـ بیاورم  . سنخ است
، به جای این    »گویی که انسان موجودی فراموشکار است؟       از کجا می  «: بپرسید که 

شناختی دلیلی مبتنی بر متدولوژی علوم        شناختی و روان    که برای این مدّعای انسان    
شـود، آن هـم       تی زبانی متوسل مـی    شناختی بیاورد، به واقعیّ     شناختی و روان    انسان

ما سُمیَ اإلنسانُ انساناً إال     «: گوید  واقعیتی که فقط در زبان عربی مصداق دارد، می        
گوییم که انسان فراموشکار است، این اسـت کـه نـامش      ؛ یعنی این که می    »لِنِسْیانِهِ

 باید  .به معنای فراموشی مشتق شده است     » نسیان«از ماده   » انسان«است و   » انسان«
گرفته شده است، اگـر هـم درسـت باشـد،           » نسیان«از ماده   » انسان«این که   : گفت

تـوان    واقعیتی زبانی، آن هم خاص زبان عربـی، اسـت و از واقعیـت زبـانی نمـی                 
جالـب ایـن    . شناختی، را نتیجه گرفـت      واقعیتی غیرزبانی؛ یعنی مثالً واقعیتی روان     

گیـرد و خـوگیر        پیرامونش انس می   چرا انسان به محیط   «: است که اگر بپرسید که    
؛ یعنـی چـون     »ما سُمیَ اإلنسانُ انساناً إال الُنِـسِهِ      «: گوید  عربی می   باز ابن » شود؟  می

نظر از این سئوال که       صرف. مشتق شده است  » اُنْس«از  » انسان«نام دارد و    » انسان«
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 مـا بـر     ؟، سـخن  »انس«یا از   » نسیان«از چه مشتق شده است؟ از       » انسان«باالخره،  
شناختی و مختصِ زبـان عربـی اسـت،           سر این است که این اشتقاق واقعیتی زبان       
های دنیا هم مصداق      بود و در همه زبان      ولی حتی اگر مختص زبان عربی هم نمی       

توان از یک واقعیت زبانی یک واقعیت انسانی و روانـی را              داشت، باز، چگونه می   
 human یـا  manزبان انگلیـسی، مـثالً،   به یاد داشته باشیم که در (استنتاج کرد؟ 

being      یعنی انسان، نه از ،forgetfulness   یا oblivion     به معنای فراموشی، مشتق ،
  .)، به معنای انسintimacy یا familiarityشده است، و نه از 

» دارنـد؟   چرا زنان شوهران خود را دوسـت مـی        «: عربی بپرسید که    اگر از ابن  
های آدم آفریده و دنده       خدا حوّا را از یکی از دنده      : دادپاسخ شما را چنین خواهد      

، به معنـای مهربـانی و       »حُنُوّ«با  ) در زبان عربی  (» منحنی«به شکل منحنی است و      
از این واقعیت زبانی مختصِ به زبان عربی، یک واقعیـت           . ریشه است   شفقت، هم 

ه گرفتـه   شناختی، کـه خـارج از قلمـرو زبـان اسـت، نتیجـ               شناختی و انسان    روان
، بـاز،   »دارند؟  چرا مردان همسرانشان را دوست می     «: حال، اگر بپرسید که   . شود  می

از آنجا که طبیعت از خأل وحـشت دارد، وقتـی   : عربی چنین خواهد بود  پاسخ ابن 
شـد خـالی      های آدم، حوّا ساخته شد، جای آن دنده، چون نمی           که از یکی از دنده    

، بـه معنـای عـشق، از        »هوی«با  )  در زبان عربی   باز،(» هوا«بماند، از هوا پر شد و       
عربـی، ویراسـته عثمـان         ابـن  الفتوحات المکیّـه  دو مثال اخیر را از      «. اند  یک ریشه 

ـ  ۀ  یحیی و ابراهیم مدکور، از انتشارات الهیئــ         للکتـاب، قـاهره،     ۀ   العامــ  ۀ   المـصریّ
  ):کنم  نقل می248 ـ 249المجلد الثانی، صص .  م1972
عربـی از ایـن       ابـن . تواند بدون اسـم باشـد       ای نمی   ، هیچ جمله  در زبان عربی    

گیرد کـه هـر       های دنیا نیز مصداق ندارد، نتیجه می        واقعیت زبانی، که در همه زبان     
عربی انگلیسی زبان بود، نباید       اگر ابن . های خدا است    موجودی مَظْهَرِ یکی از اسم    

توانـد بـدون فعـل     ای نمـی  از این واقعیت زبانی که، در زبان انگلیسی، هیچ جمله        
  !!باشد، نتیجه بگیرد که هر موجودی یکی از افعال االهی است؟

عربـی بـه چـشم     ای مبالغه، صدها مثال از این دسـت در آثـار ابـن            بدون ذرّه 
یکی این که از یک واقعیـت     : ها دو مغالطه وجود دارد      آیند؛ و در همه این مثال       می
ارج از زبان؛ یعنی عالم واقع، نتیجه گرفتـه         شناختی واقعیتی مربوط به عالم خ       زبان

هـای    ای که در همه زبـان       شناختی  های زبان   شده است و حال آن که حتی واقعیت       
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 Language(هــای زبــان  کــه بــه آنهــا جهــانی(دنیــا، بالاســتثناء وجــود دارنــد 
Universals (بـرگ    های دنیا کـه گـرین        امر مشترک همه زبان    45گویند؛ مانند     می

)Greenberg (  گیری یا تبیینی در حوزه       توانند مبنای نتیجه    نمی) کشف کرده است
هـای    های عالم خارج از زبان باشند و مغالطه دوم هم، ایـن کـه واقعیـت                 واقعیت

هـای    هـای دنیـا؛ یعنـی زبـان عربـی، یگانـه واقعیـت               شناختی یکـی از زبـان       زبان
  .اند شناختی تلقی شده زبان

  قیق در حقّانیت و بطالنِ مدعیاتفقدان التزام به متدولوژیِ تح. 3
عربی این اسـت کـه وی مـدعیّات خـود را چنـان           نقطه ضعف سوم آثار ابن      

کند که برای خوانندگانش متدولوژی تحقیـق در بـاب صـدق و               بندی می   صورت
روش تحقیـق در بـاب      . ماند  کذب و حقّانیت و بطالن دعاویش در پرده ابهام می         

شخیص صدق یا کـذب آن مـدّعا اسـت و     صدق و کذب یک مدّعا، شرط الزم ت       
از این رو، اگر مدعایی چنان تنـسیق و تقریـر شـود کـه               . البته، شرط کافی نیست   

روش تحقیق در باب آن معلوم و واضح نباشد، به طریق اوْلی، تشخیص صدق یا               
اگر من درباره کهکشانی که صد میلیون . پذیر نخواهد بود کذب آن مدعا نیز امکان

ا فاصله دارد، ادعایی بکنم، شما حتی اگر در وضع و حـال کنـونی           سال نوری با م   
االصـول روش     دانید که علی    نتوانید صدق یا کذب آن را تشخیص دهید الاقلّ می         
دانید که شخصی که بخواهـد        تحقیق در باب صدق یا کذب آن چیست؛ یعنی می         

 را  صدق یا کذب سخن مرا نشان بدهد، چه راهی را باید بپیمایـد و چـه روشـی                 
باید در پیش بگیرد، هرچند در وضع کنونی علم بشر آن را عمالً پیمودنی نباشد و 

باالخره، مـدعای تجربـی، روش تحقیـق        . آن روش بالفعل در پیش گرفتنی نباشد      
نگرانـه، مـدعای تـاریخی، مـدعای ریاضـی ـ        خاص خود را دارد، مـدّعای درون 

و مدعای ادبی و هنری،     ) تیاالهیا(منطقی، مدعای فلسفی، مدعای دینی و مذهبی        
اما چه باید کرد با مدّعیات کسی که چنـان          . هر یک، روش تحقیق خاص خود را      

بـریم کـه دعـویی تجربـی دارد وقتـی کـه بـا          گوید که ابتدا گمـان مـی        سخن می 
کنـد کـه گـویی        پردازیم، مدعا را چنان تنسیق می       متدولوژی تجربی به نقدش می    

زنـیم، بـه       موضع فلسفه به نقدش دسـت مـی        مدعایی فلسفی است و وقتی که از      
به همین  ... دهد که گویی حاصل کشف و شهودی است و          مدعا چنان صورتی می   

توان   مانیم که باالخره این سخن را به چه روشی می           ترتیب، تا جایی که متحیر می     
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ای وظیفه اخالقی دارد که گفتـه یـا           هر گوینده یا نویسنده   . تصدیق یا تکذیب کرد   
بندی کند که مخاطبش به سهولت دریابد که برای ردّ            د را چنان صورت   نوشته خو 

یا قبول، نفی یا اثبات، نقض یا ابرام، تضعیف یا تأیید، تکذیب یا تصدیق، و جرح                
عربـی    و ابـن  . توانـد در پـیش بگیـرد        یا تعدیل آن گفته یا نوشته چه راهی را مـی          

  .گاه به این وظیفه اخالقی التزام نورزیده است هیچ
  شناختیِ مدعیات فقدانِ حجیتِ معرفت. 4

پـردازی یـد طـوال و     عربـی در تخیّـل و خیـال       و اما نقطه ضعف چهارم، ابن       
آویزانـد،    ای انکارناپذیر دارد، و تخیّالتش هم، البتـه، بـسیار زیبـا و دل               دستی  چیره

توان گفت که مجموعه آثار او یک سناریوی کیهانی بسیار عظـیم و               طوری که می  
انگیز است، سناریویی که هـستی را از ازل اآلزال تـا ابـداآلباد در دل                   و دل  پردامنه

شرط الزم مقبولیت هـر سـناریویی هـم، البتـه، سـازگاری             . خود جای داده است   
)consistency (        اجزاء و عناصر آن سناریو است، اما یقیناً این شرط، شـرط کـافی

 جان شـیفته  چارلز دیکنز یا     داستان دو شهر  ویکتور هوگو یا    بینوایان  رمان  . نیست
رومن روالن هم، البته، از سازگاری درونـی برخـورداری کامـل دارنـد؛ امـا ایـن                  

هـا    رمان. ها نیست   سازگاری درونی هرگز ضامن مطابقت با واقع مطالب این رمان         
های تاریخ در ایـن   کمابیش همه سازگاری درونی دارند، اما فرق مهمشان با کتاب     

القاعـده، بایـد داشـته        بقت با واقعی را که آثار تاریخی، علـی        ها مطا   است که رمان  
عربی، البته، این شرط      رمان یا سناریوی کیهانی ابن    . باشند و کمابیش دارند فاقدند    

الزم، یعنی سازگاری درونی، را هم در بسیاری از مواضع فاقد اسـت؛ امـا از ایـن          
ال هست که از کجا     نظر کنیم، باز، جای این سئو       گویی هم که صرف     ضد و نقیض  

بـه تعبیـر دیگـر، لـذت        . بدانیم که این رمان و سناریو مطابق با واقع هـم هـست            
آید ـ و واقعاً هـم حاصـل     عربی حاصل می ای که از مطالعه آثار ابن شناختی زیبایی

تـوان   ای برای محتویات این آثار مـی  شناختی آید ـ به کنار، چه حجیّت معرفت  می
اریم بر این که این رمـان و سـناریو، عـالوه بـر زیبـایی                فراهم آورد؟ چه دلیلی د    

گیری که دارد، از صحت و صدق منطقی هم برخوردار است؟             انکارناپذیر و چشم  
کنـد و پـروای      عربی هیچگاه دلیلی بر صحت و صدق سخنان خود اقامه نمـی             ابن

ل دلیـ   اعتنـایی بـی     چه بسا سخنی هم که در دفاع از این بـی          . این کار را هم ندارد    
اند که نه بـه درسـتی در    دارد، این باشد که سخنان من حاکی از معارف و حقایقی        
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تواننـد آمـد و نـه حتـی در چـارچوب مفهـوم و ذهـن                   قالب لفظ و زبان در مـی      
انـد و اگـر در        این معارف و حقـایق ورای طَـوْرِ عقـل و منطـق            . توانند گنجید   می

آیـد، طبعـاً، نـه        ن درنمی گنجد و در قالب لفظ و زبا        چارچوب مفهوم و ذهن نمی    
تابند، بلکه از ضد و نقیض بودن و ناسازگاری داشـتن نیـز               فقط استدالل را برنمی   
ها و این بدون دلیل ـ و حتـی بـرخالف     گویی این تناقض. گزیر و گریزی ندارند

ایم که ورای  ها ناشی از این است که ما قدم به ساحتی گذاشته دلیل ـ سخن گفتن 
  .گر است های خرداندیش و استدالل  و منطق انسانفهم و ادراک و عقل

آورند و    عربی و امثال و پیروان او صادقانه و صمیمانه این عذر را می              اگر ابن 
به صحّت و صدق این سخن جدّاً باور دارند، چرا بـه توصـیه بـسیار ارجمنـد و                   

 کنند که اش، عمل نمی ژرف ویتگنشتاین، در آخرین گزاره رساله منطقی ـ فلسفی 
توان گفت، باید بـه خاموشـی از کنـارش       اش سخن نمی    آنچه را درباره  «: گفت  می

؟ خالف اخالق علمی است که ابتدا سخنی بگوییم و پس از این کـه بـا                 »گذشت
رو شدیم و راهِ پس و پیش نداشتیم یا بعد  ناپذیر مخاطبان خود روبه نقدهای پاسخ 

ری دچار کردیم، بگـوییم کـه       از آن که مخالفان خود را به سرگیجه و کالفگی فک          
سخن ما ورای طَوْرِ عقل و منطق و فهم و ادراک شماسـت و سـخنی اسـت کـه                    

. شـکند   کند و قالب ذهن و مفاهیم را درهم مـی           جامۀ زبان و الفاظ بر او تنگی می       
اگر در این مدّعا صادقیم، بهتـر نیـست کـه سـکوت بـورزیم و از سرگـشتگی و                    

شان و    در دادن عمر و نیرو و توان روانی و ذهنی         گشتگی مخاطبانمان و از به ه       گم
هـا اسـت      ها و سوءفهم    هایی که الزمه عدم فهم      سازی  ها و منازعه    افکنی  از اختالف 
  بپرهیزیم؟

  




