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  فلوطين هاي ناصرخسرو و مقايسة مفهوم انسان در انديشه
  *مرتضي محسني

  **آتنا ريحاني

  چكيده
اساسـي مكاتـب فلسـفي در     ةتعريف جامع و دقيق از انسـان دغدغـ   نداد دست به

تعاريف متفاوتي  ،گوندر ادوار گونا ،فالسفه و متفكران. ي متفاوت استها فرهنگ
تـأثير   ،اسـت توجـه   درخـور در تمامي اين تعاريف  چهآن .ندا عرضه كردهاز انسان 

از اسـت كـه    هر دوره ةانديشمندان و فالسف تعاريف فضاي فرهنگي و تاريخي بر
بـر   ها تمدن تأثير مراودات فرهنگي ميان ،تبع آن و به علوم انسانيگوناگون مقوالت 

فرهنگـي   تأثيرپـذيري سعي شده تا با توجه بـه   ،در اين جستار .اين تعاريف است
دار  ميـراث  مثابـة  بـه  ،ي فلـوطين هـا  انديشه يوناني در دوران اسالمي ةايران از فلسف
ايرانـي و   متفكـري  منزلـة  بـه  بـا ناصرخسـرو   ،كالسـيك غربـي   ةفلسـف  گلچيني از

ي هــا و تفــاوت هــا انســان مقايســه و شــباهت ةمقولــ در ،انديشــمندي اســماعيلي
گيـري كلـي بايـد     در يك نتيجه. ديگر سنجيده شودي اين دو متفكر با يكها انديشه
عامـل اصـلي    اند عرضه كردهيي كه هريك از اين دو متفكر ها تحليل نبيادر  ،گفت
  .عصر و نياز فكري مخاطبانشان بوده است بخش، فضاي فكري سامان

  .اسالمي، مراودات فرهنگي، فلوطين، ناصرخسرو ةانديش ،انسان :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
در . تاريخ تفكرات فلسفي بشر دارد ةمفهوم انسان ازجمله مفاهيمي است كه قدمتي به انداز

شده از اين مقوله متفـاوت   عرضهتعاريف  و در فضاهاي فكري متفاوت گوناگوني ها تمدن
                                                                                                 

   mohseni45@yahoo.com)نويسندة مسئول(دانشگاه مازندران  ،يار گروه زبان و ادبيات فارسياستاد *
  دانشگاه مازندران ،كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي** 

  31/5/1390: تاريخ پذيرش ،23/3/1389: دريافتتاريخ 



  فلوطين هاي ناصرخسرو و مقايسة مفهوم انسان در انديشه   98

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة ادب پارسي،  كهن

و عواملي چون فضاي عقيدتي و اجتماعي و سياسي در چگونگي ايـن تعـاريف    بوده است
بوده كه  ييها ي كهن گذرگاهها تمدن ارتباطات فرهنگي جوامع و ،در اين ميان. اند مؤثر بوده
گذار بوده و تعاريفشان را در بسياري از  هر سرزمين تأثير كردن نگرش متفكران تر در گسترده

  . ي ميمون و مباركي ساخته استها دگرگوني خوش دستمقوالت علمي و فلسفي 
. بـود  هـا  ساير تمـدن  با مسلمانان عطفي در تاريخ مراودات فرهنگي ةنقط نهضت ترجمه

ي هـا  ازجملـه تمـدن   ،ي كهـن هـا  همراه با گسترش فتوحـات مسـلمين، بسـياري از تمـدن    
تـأثيرات بسـياري بـر     ،ايراني از فرهنگ اسالمي تأثيرات عميقـي پذيرفتنـد و درمقابـل   هندو

ي علمـي و  هـا  انديشه ةكهن در زمين ةبا توجه به سابق ،تمدن يونان. فرهنگ اسالمي گذاشتند
آشـنايي   ةسابق البته. نقش مؤثري ايفا كندتوانست در ميان افكار انديشمندان اسالمي  ،فلسفي
ايران مراكز  در. گردد پيش از ظهور اسالم بازمي پنج قرن به ي يونانيها انديشه با زمين مشرق

ي تخصصـي  ها نصيبين در زمان شاهنشاهي ساساني به فعاليت و شاپور علمي همچون جندي
  .بود...  هندي و ،سرياني ،شان يوناني، پهلوي زبان علمي پرداختند و مي

عنـوان   بـه  ،ي يوناني و سرياني و پهلوي و نبطي و هنـدي ها زبان ،به اختالف ،در اين مراكز
علـوم مختلـف عقلـي خاصـه      ها مورد استفاده بود و در تمام آن و متداول ،ي علميها زبان

هـم از   هـا  رايج بـود و در آن  تمام شعب آن و منطق ارسطويي رياضي و حكمت طبيعي و
  .)34: 1377 صفا،( شد محلي و هم از آثار علمي علماي يوناني استفاده مي ةاطالعات قديم

 مسائل سياسي به فتوحات و علت توجه به ،اموي پس از ظهور اسالم تا اواخر حكومت
نخستين اقدامي كه در  .شد فرهنگي مبذول نمي مسائل علمي و به خاصي پيرامون آن، توجه

 عباسي پس از خالفت منصـور  خلفاي تدس بهالحكمه  تأسيس بيت اين راه صورت گرفت
و  الحكمه بـود  ي بيتها ترين فعاليت علوم به زبان عربي از مهم ةترجم).  همان( دوانيقي بود

 از يوناني به عربي ،مستقيماً گاهرياضي و فلسفي يوناني از سرياني و  گوناگون طبي ومتون 
، هـا  نوافالطوني در شام و در ميان سرياني ةفلسف علت رواج به ،در اين زمان. شد ترجمه مي

نادرست  علت استناد به. نوافالطوني بود ةشدند فلسف اي كه مسلمين با آن آشنا مي فلسفه غالباً
فلوطين در ميان مسلمانان  ،ارسطوافالطون و  خصوص به ،ديگر به متفكران نوافالطوني آثار

  .گرفته است ميالطون قرار اف ارسطو و نام ذيل ي اوها و انديشهمانده مجهول 
ي ايشان از يك حكيم ها اند، در تذكره شناخته ميسلمانان به اين نام نافلوطين را مكه هرچند

 مستشرقان ميالدي نام برده شده است كه بعدها در قرن نوزدهم "شيخ يوناني" يوناني به نام
يي كه ها كتاب ترين ميقدي. اند كه اين شخص همان فلوطين يا پلوتينوس است متوجه شده
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ابوسـليمان منطقـي سجسـتاني و     الحكمـه  صـوان از شيخ يوناني ذكري شده است  ها در آن
  ).98: 1378 پورجوادي،( شهرستاني است النحل  و  المللبن مسكويه و   احمد جاويدان خرد

مشـايي ارسـطو يـا     ةفيلسوفان مسلمان كه اغلب خود را شارح و پيـرو فلسـف   ،رو اين از
ي هـا  را با مفاهيم و انديشـه  نوافالطوني يها مفاهيم و انديشه ناخواسته ،دانستند ميافالطون 

و  العـرب  فيلسـوف ب بـه  قـ ، ملنـدي كه يعقوب الك چنان. آميختند ميافالطوني و ارسطويي 
متأثر  ،دانسته ميخود را متفكري مشايي  اگرچه عرب آثار فلسفي اسالمي، ةنخستين نويسند

   .فلوطين بوده است ياثولوجيااز 
كه از  اند ييها ازجمله فرقه ،مانند اسماعيليان ،ي خردگراي اسالمي ديگرها فرقه ،چنينهم
اختالف شيعيان بـا دسـتگاه خالفـت عباسـي و      ،درحقيقت. اند افالطوني متأثر شده نو ةفلسف

 مفـاهيم عقيـدتي   دربرابـر اجتماعي و سياسـي   و ي فكريها در حوزه ها ي آنها گيري موضع
 كـه عباسي بوده موجب شد  حاكميت ةبراي ادام كه راهي ،گري اشعري ،خالفت تأكيدمورد 

ي هـا  بـه انديشـه   داد مـي يي كه خالفت را معتبر نشان ها انديشه ساختن اعتبار بي شيعيان براي
كوشـيدند از   ميشيعيان . شوند ي هلني و گنوسي متمايلها نحله چون تفكرگرا و خردمداري

 عباسـي و  خلفـاي  عـزل  ،افـزود  مـي  به تعاليم هلنـي  فرقه اين طريق و با توجيهاتي كه خود
كـه عامـل آشـنايي    را، البته نهضـت ترجمـه    .وري نشان دهندحكومتي ديگر را ضر تشكيل

  .دانستساز اين تمايالت  زمينه بوده، بايد مسلمانان با تفكرات فلسفي يوناني
فرزند  ،ارتباط اسماعيل و يوناني در ميان شيعيان تندروي ها نفوذ تعاليم گنوسي و انديشه

 نفوذ تعـاليم فلسـفي   ساز زمينه آنان، با اسماعيليه ةفرقتشكيل عنوان عامل  به، )ع(  صادقامام 
 ةپس از تشـكيل فرقـ   ).117: 1386 دفتري،( اسماعيليان نخستين شد يها انديشه يوناني در

ابويعقـوب   و احمد النسـفي، ابوحـاتم الـرازي    بن   محمد اسماعيليان فاطمي متفكراني چون
شناسـي   در جهانعناصر نوافالطوني را اي بودند كه  انديشمندان برجسته السجستاني ازجمله

  .اسماعيلي وارد كردند
  

  نوافالطوني  ةو فلسف فلوطين. 2
و ايـن مقـدار انـدك را هـم      دانيم بسيار اندك اسـت  مي )م  270 - 205(فلوطين  ةچه دربارآن

در  »زنـدگاني فلـوطين  «با عنـوان   ،اي هستيم كه شاگردش فرفوريوس صوري تذكره مديون
آثـار وي قـرار داده    ةنوشـته و آن را مقدمـ   ،پس از وفات استاد خـود سال   30حدود  ،م  301
صـاحب   كـه با نام وي داد انسجام و قوام آن را فلوطين  كه فلسفي نوافالطوني ةطريق. است
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ا امـ  ،پرداخت ميبه تعليم شفاهي  فقط سالگي 49 فلوطين تا .شود بود، شناخته مياين مكتب 
عمـر ادامـه    نپايـا و تا  روي آورديش ها نوشتن انديشهبه ، اطرافيان اصرار علت  به ،پس از آن

در اواخر عمر  فلوطين .دادترتيب  و  و نظم كردون مد فرفوريوس شاگردش راليفاتش أت .داد
  ).1: 1378 پورجوادي،( درگذشت بيمارياز همين  ،رانجامس بيماري جذام تنها شد و علت به

اش از دو منبع عقل و اشراق در سنت يونـاني بهـره    ريزي نظام فلسفي در پي پلوتينوس،
 و بـا اسـتفاده از   اسـتنتاجي و منطقـي   وي با استفاده از عقل از ابـزار شـناخت  . جسته است

وجود  ةشناخت بالقو از ابزار ،ساير فيلسوفان است در مقايسه بااو  ةكه امتياز برجست ،اشراق
  ،چراكه مند شده است؛ خود بهره

كه بتواند گريبان خويش را از دست  تواند به آگاهي عرفاني برسد به شرط آن ميهر انساني 
 ةعرفـاني در همـ  برابر با اين است كه بگوييم حالت  اين برهاند و تجربي محتويات كثرت
  ).344: 1379، استيس( بالقوه هست ها انسان

نوافالطـوني   ةداشـت كـه فلسـف    نظر  مدپيش از هر توضيحي بايد اين نكته را  ،رو ازاين
عقالنـي اسـت و    بلكه تركيبي از عناصـر عرفـاني و   همچون اسالفش صرفاً عقالني نيست،

  .عرفاني بوده است قبول اين فلسفه در ميان اديان وحياني همين عنصر ةبرگ
فـس كلـي و دو   ن عقل و و سه اقنوم واحد مشتمل برنظام فلسفي فلوطين از پنج ركن، 

  .تشكيل شده است جزء طبيعت و ماده،
» نيك« هاي مجرد و انتزاعي است و با نام كامالً برتر از وجود و در رأس هرم هستي واحد

تـوان بـه آن نسـبت داد     را نمـي صـفتي   شود و هيچ اسم و مياز آن ياد » نخستين« و »خير« و
 دانـد  مـي فلوطين در توجيه عمل آفرينش آن را حاصل فيضان واحد ). 1582: 1366 فلوطين،(
  ).681 :همان(

ساير موجودات را شامل  ةعقل اولين موجود است و در نورانيت محض قرار دارد و صور كلي
  ).785 ،704: همان(زمان نيست و در قيد  عقل تصوير واحد است، ساكن و آرام است .شود مي

 ،فوق استكه ناشي از نياز به ما اثر نگرش و تماشا عقل و تمامي موجودات بعد از آن، بر
فلـوطين صـعود    ةاثر نگرش كه در انديشـ  ، بررو اين از .آورند ميوجود  بعد از خود را به ةمرتب

  .گيرد ميتوليد يا نزول صورت  شود، ميناميده 
تصـوير عقـل    يا روح، نفس كلي. شود مينفس كلي توليد  واحد، اثر نگرش عقل در بر
روح  ،از نفس كلي. آفريند ميحركت  بلكه در ،آفريند ميخالف عقل در سكون ن اما بر است،
  ).486 :همان( آيد ميوجود  ارواح نباتي و حيواني و انسان به ،كيهان
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نظر  فيضان روح حاصل نشده بلكه در ةطبيعت در نتيج. نزول روح است ةطبيعت نتيج
تصـويري از   طبيعـت ). 661 :همان( فلوطين حاصل حرص استقالل و گستاخي روح است

انبـوهي از   و حاصـل ايـن نگـرش    داردخـود   ةكننـد  نگرش و نظر بـه توليـد   است وروح 
  .اند موجودات زنده است كه از روح آكنده

 .بدي مطلق است به اعتباري،اندازگي و  آخرين ركن هرم، نيستي وجود، بي مدرحكماده 
  .پردازد مياو به تركيب نظر افالطون و ارسطو  مسئلهدر اين 

عنوان وضع مقابل معقـول   عنوان ضرورت و به كه مفهوم افالطوني ماده را به زيرا در عين آن
عنـوان موضـوع و محـل     كند، مفهوم ارسطويي ماده را هم به ميعنوان فقدان نور قبول  و به
  .)540: 1386 كاپلستون،( پذيرد ميعنوان مقوم الزم اشيا  ورت و بهص

  
  وي ي فلسفي در نگاهها و انديشه ناصرخسرو. 3

در قباديـان بلـخ    ق  394 در سـال  ،ملقب به ابومعين ،بن خسرو قبادياني بلخي   حكيم ناصر
جـز مـواردي كـه     خسرو،يات زندگي ناصرجزئ). 507 ،15: 1378 ،ناصرخسرو( د شدمتول
در دربـار   او يابتداي جـوان  .روشن نيست ،به آن اشاره كرده شاشعار ديوانو  نامه سفردر 

 ،بعد از شكست غزنويـان . سلطان محمود غزنوي و سلطان مسعود به شغل دبيري گذشت
 ،ناصرخسرو(به خدمت او درآمد  او به مرو به درگاه سلطان چغري بيك سلجوقي رفت و

 در دنبال خـوابي كـه   ش مدعي است كه بهديوان اشعارو  سفرنامهدر  او). 172 ،97: 1375
كه ماحصل آن آشـنايي   گرفت و راه سفر در اش را رها كرد زندگي درباري جوزجانان ديد

وي در ايـن  ). 508: 1378 ،ناصرخسـرو ؛ 3 - 2: همـان ( بـود  با مذهب اسماعيليه در مصـر 
خراسـان را بـر    ةجزيـر مـردم  ارشـاد   ليتمسئورسيد و اسماعيلي  حجت ةمذهب به درج

دره گريخـت و تـا    يمگـان  از بلخ بـه  ،دشمنان ي بسيارها مخالفت علت اما به ،گرفتعهده 
  .جا ماند پايان عمر در آن

عامـل  . گشـا نيسـت و اعتبـار آن در كنـار ديـن اسـت       تنهايي راه فلسفه نزد ناصرخسرو به
هرچنـد  . فلسـفه، شـرع و مـذهب اسـت     ازبـيش   ي ناصرخسـرو هـا  كننـده در انديشـه   تعيين

منـد شـده اسـت و     متكلمي اسماعيلي از عناصر فلسفي بهرهدر مقام در عقايدش  ناصرخسرو
اسـالمي   ــ  يونـاني  ةي فلسفها بيني جهان اساس اش را متأثر از اسماعيليان بر بيني ي جهانها پايه

 گيـري خاضـعانه   فلسفه موضع ردربراب داند و مياعتنا ن يوناني را درخور ةفلسف ،كند مي توجيه
  ).257 :1378 ،ناصرخسرو( خواند يدين م) افيون(هپيون را فلسفه  كه ندارد، تاجايي
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  ناصرخسرو انسان در نگاه فلوطين و .4
تـوان   مـي كلـي   طـور  بـه  ،ي ايـن دو متفكـر  ها ي انديشهها يي در مبنا و زمينهها رغم تفاوت به

فلوطين  اول از انئاد اول تاسوعات ةرسال .مشاهده كرد ،انساندربارة ، ازجمله يي راها شباهت
متـوني   در اما برخالف آنچه ما معموالًً، كند ميانسان بحث  ةدربار» آدمي چيست؟«با عنوان 
پردازد  ميفلوطين به تعريف و تمجيد از آدمي ن بينيم ميانسان نوشته شده است  به  كه راجع

  .پندارد مياير موجودات نس بافته از اي جدا تافته را و او
 جـاي گرفتـه اسـت    ميانـه  بلكه به انتخاب خـود در مقـامي   مخلوقات نيست آدمي بهترينِ

  ). 317: 1366 فلوطين،(
شناخت ساختار وجـودي انسـان از   گويد بيشتر،  ميانسان در اين بخش  ةچه او دربارآن

 ،اين موجود تـازه  كه در اين و مدنظر اوست روح و تركيب تن نشيني و حيث چگونگي هم
مربوط به  كنيم ميدرك  »من« نامادراك حسي مربوط به تن است يا به روح و يا آنچه ما به 

به  تاحديتحليل كرده كه  چنان ،فلوطين در اين مبحث. كدام بخش اين موجود زنده است
سـاختن سـؤاالت متعـدد     وي با مطـرح . نزديك است شناسي در اين زمينه ي روانها تحليل
 قابـل اي روشن كند كـه رفتارهـاي وي    گونه است تا حقيقت ساختار انسان را به كردهسعي 

شناسـي   فلسـفي و جهـان   چند اين توصيف ساختاري در قالب نظام توجيه منطقي باشد؛ هر 
اميـال و   كنـد كـه   مـي را با اين پرسـش آغـاز    بحث خودفلوطين  .وي صورت گرفته است

دمي وجود دارد ناشـي از چيسـت؟ آيـا ناشـي از     عواطف و احساسات و هيجاناتي كه در آ
ابزاري روح از تن است يا ناشي از تركيب مطلق روح و تن  ةاستفاد ةواسط يا به ؟روح است

اي پديد آمده است و اين  موجود تازه اي بوده كه گونه تن به روح و كه تركيب اين يا است و
 هريـك از مـوارد فـوق    يا ردگويي و توجيه و  به پاسخ ،سپس. احساسات مربوط به اوست

يي درمورد او بيشـتر تحـت   ها مواجهه با پرسش ةنگرش فلوطين به انسان و نحو. پردازد مي
ثير نگرش فيثاغوري در تفكر افالطون و رويكرد منفي به حيات جسماني انسـان منطـوي   أت

اختي شـن  كـه فلـوطين نظـر جهـان     با اين ،حال هر به. استي رواقيون و كلبيون ها در انديشه
عنوان اصل شـر   ماده به ةاي و نوفيثاغوري دربار از ارفه«آميزد  ميهم  بهافالطون و ارسطو را 

  ).540 :1386 كاپلستون،( »كند ميحمايت و دفاع 
كـه از آن بـا عنـوان     ،تـأثير روح  ةواسـط  معتقد است انسان موجودي است كه بـه  فلوطين

اما اين تركيب . احساسات مربوط به اوستبر تن پديد آمده است و اين  ،كند ميياد  »صورت«
  ،بلكه. دهد ميدر اختيار تن قرار  كامالًمعني نيست كه روح، خود را   بدين
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روح نوعي روشنايي به تن با كيفيتي خاص بخشيده است و ازطريق بخشيدن اين روشنايي 
عواطفي  ةعنوان موجود تازه پديد آورده است و ادراك حسي و هم به تن، موجود زنده را به

   .)49: 1366 فلوطين،( ايم، متعلق به اين موجود تازه است كه مال موجود زنده دانسته

داند؛ زيـرا روح   ميمنفعل ن روح را ،اش اشاره كرده بود فلسفي طوركه در نظام همان ،فلوطين
  :كند ميفلوطين روح را به سه بخش تقسيم  رو، نياز است، ازاين تر از اوست بي آنچه پايين از

انسان راستين در همين بخـش واقـع    ةو ايد رتر كه روي در عالم معقوالت داردبخش ب. 1
 .دارد و ساكن و آرام است اين بخش روح برتر، روي در خويش در .شده است

  .است و ازطرفي با بخش فروتر مرتبطبخش ميانه كه ازطرفي با روح برتر  .2
تن تركيـب يافتـه و بخـش حيـواني      اي از روح برتر است و با بخش فروتر كه سايه. 3

موجود زنده است و با عالم محسوسات در ارتباط اسـت و ادراك حسـي مربـوط بـه ايـن      
  ).258 :همان( بخش است
 و كنـد  مـي دريافـت   رسـد  ميبه او  فروتر بخش ازطرفي تصاويري را كه از ميانه بخش
تــري كه در  حقــيقي يها صورت ةنظار به ،ارتباطش با بخش برتر روح ةواسط به ،ازطرفي

 و بينـد  مـي  ،هم دارنـد  اشتراكي كه با وجه را ازطريق ها پردازد و آن ميمعقوالت است  عالم
  .راند ميكند و بر موجود زنده فرمان  ميتفكر  ها آن ةدربار

ـ   ميدرك » من« نام  لوطين آنچه ما در خود بهف ةدر انديش روح  ةكنيم، همين بخـش ميان
همـان  » مـن « .رانـد  مـي پردازد و بر موجود زنـده فرمـان    ميل قاست كه به كار داوري و تع

پـردازد،   مي به تعقل و انديشيدن» من« كه جا آن از. خوانند مي »آدمي« رااي است كه آن  نقطه
   .داند ميمنطبق  فلوطين آدمي را با روح برتر يا همان روح خردمند

مـا تفكـر    شـوند  مـي  تفكـر پيـدا   هنگام يي كهها انديشه ةدرباركننده خود ما هستيم و ركتف
ادراك حسي از  يها آيند و فعاليت ميي عقل از باال ها كنيم؛ اين خود ماييم، ولي فعاليت مي

ميان دو نيروي پسـت و عـالي، يعنـي ميـان ادراك     . اصلي روح هستيم خود ما جزء. پايين
  ).690 :همان( حسي و عقل قرار داريم

انـد و   بـالقوه  دانـد كـه   مـي يي هـا  بخش برتر و بخش فروتر روح را شامل نيروفلوطين 
  ).530 :همان( مند شويم توانيم از آن نيروها بهره ميكه ما خود به آن آگاهي بيابيم  درصورتي

فرويـد در   روح آدمـي بـا آنچـه    ةدربـار را فلـوطين   ةبا توجـه بـه ايـن بيـنش، عقيـد     
 تـوان  مـي  ،مطـرح كـرده   ،راجع به بخش خودآگاه و بخـش ناخودآگـاه روح   ،شناسي روان

و تجزيـه   است و بخش ميانه كـه بـه كـار    بخش برتر روح منطبق با ناخودآگاه. دادتطبيق 
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. بخـش خودآگـاه روح اسـت    پـردازد،  مـي  ... ر و تعقـل و كـ گيـري و تف  تحليل و تصميم
درگير  نيروي نيك و شر و انسان برزخي است ميان دو ةخودآگاه روح يا همان بخش ميان

   .نيرو است كشمكش ميان اين دو
تواند متأثر از اسماعيلي بـودنش   مي كه ،نوافالطوني ةناصرخسرو پيش از توجه به فلسف

 وليت تبليـغ ئاسـماعيلي و ايفـاي مسـ    بندي او به مـذهب  پاي. مي مسلمان استلمتك باشد،
و بيشـتر تالشـش را    مفهـوم انسـان بازداشـته   در جزئيات وي را از توجه به توجيه  مذهبي

. حل شـده اسـت   مفهوم انسان در نظر وي امري ،رو اين از. مبذول هدايت انسان كرده است
و آن را بـه سـه بخـش     ،كنـد  مـي وي روح انسان را همچون فلوطين موشـكافانه بررسـي ن  

خواهند و ثانياً وي فقـط   ميچراكه اوالً مخاطبانش از او ن ؛)258 :همان( داند مين پذير تقسيم
و مكتبي خاص نيست كه  گذار فلسفه بنيان وي .لي بوده كه از قبل گفته شده استمسائ مبلّغ

  . مفاهيم داشته باشد ةنياز به توجيه تاز
ـتر  ست بهـايماز خواب و خور انباز تو گشته ـــده كمــ  آميــزش تــو بيشــتر اســت اـن

ورانت بدان با تو شريك ــــزد داور  نـداچيزي كه سـت ـــدان اـي  منّــت ننهــد بــر تــو ـب
  )506: 1378، ناصرخسرو(

فصـل مميـز انسـان را از سـاير      ،هماننـد ارسـطو   ،در تعريف خود از انسان ناصرخسرو
و در كنار اين دو عامل، علم  شمرد مي، بريعني دو عامل خرد و سخن ،بودن موجودات، ناطق
  .داند مينوعانش  به هم انسان را سبب برتري

كمتـر  . عامل كليدي در رشد و تعـالي انسـان خـرد اسـت     ناصرخسرودر نظر : خرد. 1
  ):384 ،71 :همان( بازتاب خرد را در آن نديد شود از ناصرخسرو خواند و مي شعري را

 ثناسـت  از خداوند جهان اهل خطاب است و  شــرفشخــرد آن اســت كــه مــردم ز بهــا و
 خرد از بيم امان اسـت و ز هر درد شفاسـت   خرد از هر خللي پشت و ز هر غم فرج است

  )21: همان(
عامل برتـري انسـان بـر سـاير مخلوقـات اسـت و        ناصرخسروسخن از نظر  :سخن. 2
آيد و نكو شود، انسان را بر ساير كه سخن به استخدام عقل در زماني كه سخن باشد و زماني
  ):4 ،18 ،393 :همان( دهد ميان در مقام برتري قرار نوع هم

ــه جــوزا   جانت به سخن پاك شود زان كه خردمند  از راه ســخن برشــود از چــاه ب
 فخر آن كه نمانـد از پـس او ناقـة غضـبا      فخرت به سخن بايد ازيرا كـه بـدو كـرد
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 مرده به سخن زنـده همـي كـرد مسـيحا      زنــده بــه ســخن بايــد گشــتنت ازيــراك
ــس    پيدا به سخن بايد ماندن كه نمانده اسـت ــالم ك ــيدر ع ــدا  ب ــدا، پي ــخن پي  س

  )5 :همان(

  .است نكردهاي  همواردي است كه فلوطين بدان اشاراشاره به سخن ازجمله 
 اسـت ديگر بـر يكـ   هـا  علم عامل و معيار برتري انسـان  در ديدگاه شاعر يمگان :علم .3

توجـه انسـان واقـع شـود      مركـز خرد وقتي  ،درحقيقت...).  ،489 ،356 ،382 ،488 :همان(
علم حاصل توجه انسـان بـه خـرد     ،بنابراين .كند ميصورت علم، وي را از سايرين ممتاز  به

توجه داشته  ناصرخسروكه  صورتي بهعلم نيز ازجمله مواردي است كه فلوطين به آن  .است
و  )524: 1386 كاپلسـتون، ( دانسـته  پلكان صعود انسان راشناخت  فلوطين. ننگريسته است

   :صورت كلي از آن يادي نكرده است به
 آب مقطـر  كز خاك سيه زايـد و از   دانــش ماننــد نبــاتيبالنــدة بــي

  )507: 1378 ناصرخسرو،(

به تعاريفي كـه   ناصرخسرو است، و منطق بر فلسفه مبتني در كنار تعاريفي كه تاحدودي
بافتـه   جدا ةكه انسان را تافت ،خالف فلوطينبخشد نيز نظر دارد و بر ميقدسي  ةبه انسان جنب

 كنـد  مـي ، انسان را عالم صـغير و سـرور آفـرينش قلمـداد     )371: 1366 فلوطين،( داند مين
  ): 103 ،176 :1378 ناصرخسرو،(

 چهار اركان دو برج و ده و هفت نجم و  سـردر تن خويش ببيــن عـالم را يـك
  )411: همان(

هدف و غايت آفرينش و مهتـر و سـاالر جهـان و     ترتيب، انسان در نگاه ناصرخسرو بدين
يادآوري برتـري انسـان    شاعر در ديوانش سعي دارد با .است بر ساير موجودات طلبرتر و مس

  ):411 ،489 ،502 ،33 ،384 ،31 :همان( مقام خود متنبه كند ردربراببر ساير موجودات وي را 
 سري استدگر هرچه بيني همه بر   مراد خداي از جهـان مـردم اسـت
ــين ــمان و زم ــر آس ــه ب ــي ك  مر او را خـداوندي و مهتري اسـت   نبين

  )11: همان(

 ؛16 ،499 :همـان ( دانـد  انسان را موجودي فطرتاً پـاك مـي   همانند فلوطين ناصرخسرو
  ):258 :1366 فلوطين،
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ــه ــفاييم هم ــاده در ص ــا ذات نه ــرد و  ت ــين خ ــه  ع ــيم هم ــفرة ذات  س
  )530: 1378ناصرخسرو، (

انسـان تـوجهي نـدارد،    درمـورد   هـا  گونه مقوله كه به اين برخالف فلوطين ،ناصرخسرو
  :كند بلكه تدريجي قلمداد مي ،باره ناطق نه يك ةرسيدن انسان را به مرتب

ــه ســتوري ــاتي برســـيدم ب  پـر  يك چند همي بودم چون مرغك بي  از حــال نب
 اين جسم مكدر چون ناطقه ره يافت در  در حــال چهــارم اثــر مردمــي آمــد
 ور جويان خرد گشـت مرا نفس سخـن  پيموده شد از گنبد بر مــن چهـل و دو
ــد ــام موالي ــردش اي ــك و گ ــم فل  خوانــد ز دفتـــر از دانــا بشــنيدم و بر    رس

  )508: همان(

تا به روح وي بـراي شـناخت   پنج حواس انسان عطاياي خداوندند  ،ناصرخسرواز نظر 
  :هستي ياري رسانند

ــا ز   كه توفيق تـو ايـن پـنج حـواس اسـت بشناس ــنج عط ــر پ ــوان را   ه ــر و ج ــر پي ــزد م  اي
ــان را جوينـــــده ز  حس كه بدو يافتشم وذوق وبصر و سمع و ــر امـــ ــافتن خيـــ  نايـــ

ــوش ــنيدن ز ره گـ ــم، شـ ــدن ز ره چشـ ــان را      ديـ ــام و زب ــزه ك ــو م ــي چ ــوي از ره بين  ب
ــداني ــه بـ ــاوش كـ ــنجم ز ره دســـت پسـ ــو    پـ ــتي چ ــي ز درش ــار  نرم ــز خ  خالن راز خ
ــول جــز آن را   محسوس بود هرچـه در ايـن پـنج حـس آيـد ــن را دان معق ــر اي  محســوس م

ــا باز  علــم از آن بــر تــو گشــادندايــن پــنج درِ ــر و تـ ــي هنـ ــان را  شناسـ ــب جهـ  عيـ
  )544: همان(

  
  غربت روح 1.4
ارتباط دارد و  بدأ نيكانسان ازطرفي با خير و م روح در نگاه فلوطين ،كه گفته شد طور همان

پيوسـته در   ،رو ايـن  از .ي مادون مـرتبط اسـت  ها داشتن جسم با نيرو سبب ديگر، به  ازطرف
ايـن سرنوشـت روح اسـت؛     ،فلوطين ةبه عقيد. است ميان اين دو نيرو سرگردان كشمكش

   .تر آورده است سوي جهان پست زيرا از جهان معقوالت پايين آمده و روي به
گاه با جزء بهتر خود كه بهتـرين جـزء    ،دارد ي كثيرها است كه نيروچون روح ذاتي واحد 

 و .آيـد  ميسوي زمين فرود  گاه با جزء بدش به كند، ميهستي است به جهان معقول عروج 
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رنوشت اين س .زيرا حق ندارد تمام روح را به پايين بكشد .كشد ميجزء ميانگين را با خود 
كه روح جهـان جـاي دارد    جا آنل كند كه در جهان معقوالت، رو مجبور است تحم را ازآن

  ). 258 :1366فلوطين، ( نمانده است

  :داند ميفلوطين روح را در اين دنيا غريب  ،همين ارتباط روح با مبدأ خير علت به
 اند؟ پدر خود را از ياد برده اند متعلق به آن اند و چه شده است كه ارواح كه از آن جهان آمده

شـمردن خـود    دلبستگي به اين جهان محسوس وحقيـر  ... شناسند و نه او را ميو نه خود را 
  ). 661 :همان( ... كلي از ياد ببرند بهخويش سبب شد كه اين جهان برين را 

تلقيـات   ،انسـان  از مفهـوم  ي فلسـفي ها در كنار برداشت ،چون فلوطينهم ،ناصرخسرو
بودن جان در تن اشـاره كـرده اسـت     بارها به زنداني ،همانند فلوطين ،وي. عرفاني هم دارد

معتقد است كه روحي خدايي در كالبـد تـن    ناصرخسرو ).30 ،20 ،4 :1378ناصرخسرو، (
  ).504 ،32 ،16 ،15 ،10، 8: همان( رو در اين جهان غريب است اين و از انسان حلول كرده

ــتندمان  انـدريم چو ديوانگـان زان بـه بنـد      بـــه زنجيـــر عنصـــر ببسـ
 وگــر چنــد مــا فتنــه بــر عنصــريم   بلي بند و زنـدان مـا عنصـر اسـت

  )504: همان(
  
  انسان  جايگاه جسم 2.4

تـالش   .دانـد  مـي فلوطين كمال انسان را تنها در گرو بازگشـت روح بـه جهـان معقـوالت     
به اين موضوع اختصاص يافته است كه چگونه روح انسان  ،اش در سرتاسر فلسفه ،فلوطين

ابـزاري اسـت    فقـط جسم در نگـاه وي   ،با توجه به اين مقوله. تواند با مبدأ خير بپيوندد مي
كند و او را  ميمقدار  بيبراي زندگي مادي انسان و توجه بيش از حد بدان روح را سنگين و 

  . دارد مياز مسير عروج باز
آزاد سازد  ها نرود و خود را از هيجا تواند به خود بازگردد و در خود فرو ميروح هنگامي 

يش كافي ها و رفع خستگي ها كه اجازه ندهد تن از لذايذ جز آن مقدار كه براي تسكين درد
ي ها در رنج ها نيست با بردباري تحمل كند و يي را كه راه گريز از آنها درد است بهره ببرد؛

دن بـه  نوشـي  و در خوردن و...  ي تن خود را نبازدها دربرابر امواج ميل تن شريك نشود و
تـابع   ةو درپي لذايذ شهواني نرود جز بدان مقدار كه براي تسكين غريز حد نياز بسنده كند
  ).64 :1366فلوطين، ( خرد ضروري است

روح بايـد   خرد روح يا همان بخش فـرودين  جزء بي براي مهار غرايز و اميال جسماني،
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بار شويم كه خـرد را   سبكتوانيم  ميزماني  )بخش ميانه(و ما  .تحت فرمان بخش برتر باشد
  .فرما سازيم بر مملكت وجود خويش حكم

ـ ناصرخسرو هم مانند فلوطين براي جسم انسان ارزشـي قا   ل نيسـت و آن را درخـور  ئ
  :داند ميآن را فصل مشترك انسان با ساير حيوانات  داند و ميتوجه ن

ــده كمتــر ،آميــزش تــو بيشــتر اســت  ست بهايمااز خواب خور انـباز تو گشته  ان
ــزد داور     چيزي كه ستـورانت بدان با تو شـريكند ــدان اي ــو ب ــر ت ــد ب ــت ننه  منّ

  )506: 1378، ناصرخسرو(
ــده   خويشـــان توانـــد جـــانور پـــاك ــو زن ــه ت ــرا ك ــان زي ــو ايش  اي چ
ــده گشــتند  ترا بـه جملـه خويشـان؟    اي خويش،  پــس چونكــه رهــي و بن

  )384: همان(

ابزاري كـرد،   ةمعتقد است كه براي تعالي بايد از جسم استفاد ،همچون فلوطين ،وي نيز
  :ا جسم جز عامل اسارت چيزي نيستوالّ

ــة پر   سـتهجان تو از بهـر عبـادت شـد ــن خان ــته در اي ــتخوانبس  اس
 گوهر بيرون كن از ايـن تيـره كـان     طاعت گهـركان تو است اين تن و

  )15: همان(
  
  كمال انسان  3.4

 اش صعود انسان را در و با توجه به نظام فلسفي داند مياتحاد با مبدأ را كمال انسان  فلوطين
داند؛ به اين صورت كـه شـناخت    ميممكن  دو محور نظري و عملي گرو حركت انسان در

جا به بـاالترين   آناز  ،انسان از عالم محسوس موجب صعود وي به عالم معقوالت و سپس
ابزاري است كه در مراحـل   نيازمند ،شناخت در هر مرحله كسب. شود ميعالم هستي ة نقط

 خـرد  يكارگيري ابزار به با و شناسايي در مراحل اوليه با تهذيب اخالق .يابد ميديگر تغيير 
 ةآوردن بـه معقـوالت بـه ممارسـت در زمينـ      ايمانبراي  ،دوم ةپذيرد؛ در مرحل ميصورت 

براي كسب شناخت شهودي از  ،بعدي ةو در مرحل كردن با اعداد نيازمنديم رياضيات و كار
   .طين در تعريف ديالكتيك آورده استفلو. شويم ميمند  بهره ديالكتيك

يعنـي   ؛هرچيز و يافتن مفهـوم متفـاوت آن اسـت    ةتوانايي انديشيدن منظم دربار ديالكتيك
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و  ،هـا  آن ي ديگر دارد و چه اشتراكي باها كه آن، خود چيست و چه فرقي با چيز يافتن اين
جايش كجاست و آيا موجود است يا الوجود و چندگونه موجود حقيقي است و چندگونه 

   ).73: 1366 فلوطين،(الوجود كه غير از وجود حقيقي است 

آشكاري يـاد   اصول روشن و فتوصيداند و از آن با  ميفلوطين منشأ ديالكتيك را عقل 
را  هـا  آن روح. دهـد  ميقرار  ذ آن را دارداخايي كند كه عقل در اختيار هر روحي كه توان مي
  .رسد ميسازد تا به عقل كامل  ميپيوندد و با هم مرتبط  ميهم  به

عنوان عقل  به وكار دارد و عنوان علم با وجود سر ترين بخش عقل است كه به ديالكتيك ناب
   .)74 :همان( با برتر از وجود

كردن  كه تنها بال و پر عشق قادر به باز ،آخر هم ةدر مرحل .عقل شهودي است ،رو اين از
  .حقايق است ردربرابچشمان روح آدمي 

دادن تـوازي مراحـل صـعود در حكمـت عملـي و نظـري در نگـاه فلـوطين بـه           نشان
  :كند شدن بحث كمك مي تر روشن

  توجه به عالم مافوق محسوسات :حكمت نظري   
   محسوسات ةصعود از مرتب. 1

  كارگيري خرد به باتهذيب اخالق  :حكمت عملي    

  ايمان به وجود موجودات معقول :حكمت نظري      
  استنتاجي معقوالت ةصعود به مرتب. 2

  علم  فلسفه و و يادگيري رياضيات :حكمت عملي    

  شناخت شهودي هستي :حكمت نظري
   معقوالت ةصعود از مرتب. 3

  ازطريق ديالكتيك :حكمت عملي    

  فقدان هرگونه ثنويت :نظريحكمت         

 سوي واحد  بهصعود . 4

   نگرش عشق و :حكمت عملي        
  )542: 1386 كاپلستون،(
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 ةتوجه است، اهميت عنصر خرد است كه تـا مرحلـ    قابل آنچه در مراحل كمال انسان
 با عنوان ،اول ةترتيب كه عقل در مرحل اين به آيد، كار انسان مي  سوم در سطوح متفاوت به

و ؛ صورت عقل اسـتداللي  به ،دوم ةدر مرحل بخشيدن و كنترل اعمال انسان؛ نظم خرد براي
آخر است كه پـاي عقـل    ةكند و تنها در مرحل عمل مي ديالكتيك با عنوان ،سوم ةدر مرحل

گيـري اسـت و شناسـايي تنهـا بـه مـدد سـيمرغ عشـق          شود و ناچار به كنـاره  چوبين مي
  .شود پذير مي امكان

گرفتن  سوي خدا و هدف از قرار بازگشت به ،در اين جهان ،رسالت آدمي را ناصرخسرو
او شـامل   كه منظـور  داند؛ بدون اين ميپذير  در عبادت و شناخت خدا توجيه در تن جان را
، ترتيـب  ايـن  به ).36 ،28 ،32 ،30 ،15: 1378، ناصرخسرو( عرفاني وصال با خدا باشد تلقي
متأثر از آيات  ،اوالً ناصرخسروداند،  را در وصال با مبدأ ميخالف فلوطين كه كمال انسان بر

.. . چـون وصـال و  هم  ميبـه مفـاهي   ،و ثانيـاً خوانـد   مـي غايـت خلقـت    راعبـادت   ،قرآني
 ةبا توجه به حكمت نظـري، بـر دو پايـ    ،تهذيب اخالق ناصرخسرو ةانديش در. انديشد مين

 بـا  معقوالت ةشناخت در مرتبي حسي و كسب ها كسب شناخت از امور محسوس با ابزار
رهـايي انسـان از زنـدان     بـه  كـه  ،ابزار عقلي استوار است و تهذيب يا همان حكمت عملي

  .شود ميحكمت نظري ممكن  ةعبور از مرتب با صرفاًشود،  ميماديات منجر 
  : شناسد مي ابزار شناخت و تهذيب اخالق برترين مت عملي، ناصرخسرو خرد رادر حك

ــاني  محسوســاتاي بــرادر شــناخت ــدان  نردب ــن زن ــدر اي ــت ان  س
ــر ســوالن      شـوش يكـان يكـان برتو بـه پايـه ــاي بــر س ــس بياس  پ

ــان بــه معقــول اســت ــرايي  ســر آن نردب ــه س ــادان  ك ــده و آب  ســت زن
  )241: همان(

 از معصــيت چــرا كــه نپـــااليي     طاعــتجــان را بــه آتــش خــرد و
  )6: همان(

مبنـاي   بـر ازطرفـي هماننـد فلـوطين     ناصرخسـرو مراحل شناخت در نـزد   ،ترتيب اين به
بـرخالف فلـوطين كـه مراحـل      ،ديگـر   امـا ازطرفـي   حكمت عملي و نظري استوار است؛

شـامل   ،اول ةدانـد؛ مرحلـ   مـي  دانست تنها شامل دو مرحله ميشناسايي را در چهار مرحله 
 ةگيري خـرد اسـت و مرحلـ    كار بهو با  ي حسي و ازطريق تهذيب اخالقها شناخت با ابزار

  :گيرد ميشامل صعود به عالم معقوالت است كه با ابزار استنتاجي صورت  دوم،
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   شناخت محسوسات :حكمت نظري
  :اول صعود ةمرحل

  تهذيب اخالق :حكمت عملي

  شناخت عالم معقوالت :حكمت نظري
  :دوم صعود ةمرحل

  ابزار استنتاجي :حكمت عملي
دارد و ثانياً خـرد را  اوالً به تهذيب اخالق نگاهي ابزاري  ،فلوطينچون هم ،ناصرخسرو

  .داند ميدر امر تهذيب اخالق  دهنده عامل سامان
برخالف فلوطين كه خرد را امري كامل و به خـود بسـنده در راه هـدايت     ،خسرو ناصر

بـه   خواند كه متكـي  ميبخش  خرد را زماني كامل و نجات ،شمارد مي انسان در مسير تعالي
  :باشد قرآنبه زينت طاعت از دين و  دين و آراسته

 كه فرزند خود را چنين گفت لقمان  حكمـت بپـرورخرد را به ايمان و
  )84: همان(

  
  ها بندي انسان طبقه 4.4

ل گروه او. 1: كند ميبندي  ي صعود تقسيمشان برا را تنها با توجه به توانايي ها فلوطين انسان
آنچه نيك  .برند ميكه از حواس خود بيش از عقل بهره  شود ميمردم را شامل  ةعام افراد و

حـال ايـن دسـته     بـودن آن اسـت؛   بردن و يا نامطبوع لذت ،كند ميو بد را براي عامه روشن 
شـده اسـت و از بلنـدپروازي    الي آغشـته   و همچون مرغاني است كه پر و بالشـان بـه گـل   

پرند؛ اما چـون توانـايي ديـدن     ميگروهي ديگر اندكي باالتر از جهان فرودين . 2 .اند ناتوان
، بـه جهـان امـور عملـي     فضيلت را بـر زبـان دارنـد    ةكه كلم حالي جهان برين را ندارند، در

اينـان   كه عنايت الهـي شـامل حالشـان شـده اسـت؛     اند  م آن دستهگروه سو. 3 .افتند ميفرو
فلوطين ). 777: 1366 فلوطين،(گردند  ميسوي وطن باز و بهبينند  ميروشنايي جهان برتر را 

اساس نفوس انساني قـادر بـه صـعود     ديگري نيز بر ةگان سه  بندي، تقسيم در كنار اين تقسيم
  :كند عرضه مي

  ). 71 :همان( فيلسوف .3 ؛عاشق .2 ؛)هنرمند( دان موسقي .1



  فلوطين هاي ناصرخسرو و مقايسة مفهوم انسان در انديشه   112

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة ادب پارسي،  كهن

گيرد و قادر به رهبـري   ميفيلسوف راه صعود را به اقتضاي طبيعتش پيش  ،در ميان آنان
  . ديگران نيز هست

اش بـيش از هركسـي بـا فيلسـوف      بايد گفت روي صحبت فلوطين در فلسفه ،رو اين از
  .خواص ناميد ةاو را بايد فلسف ةاست و فلسف

ام دشـوار و  امكان شناخت بـراي عـو  كه  معتقد است ،تبعيت از فاطميان به ،ناصرخسرو
 ةآميختگي آن با فلسفسبب  ي فاطميان، بهها وي تعاليم خود را متأثر از انديشه .ناممكن است

 ةبايد گفت كه فلسف ،رو اين داند؛ از ميدرك ن  قابلبراي همگان  ،عمدتاً يوناني و نوافالطوني
  :دهد ميخواص دارد و گروه خاصي را مخاطب خود قرار  بهوي نيز همچون فلوطين روي 

ــام ــردون پي ــه آورد ز گ ــل چ  عـام؟  خاصه سوي خاص نهـاني ز   عق
 نيســـت درو نيـــز شـــما را مقـــام  چو خود نيست فلك را قرار:گفت

  )390: همان(
  

  گيري نتيجه .5
جايگاه انسان در آثار و اشعار فلـوطين و   ةدر زمين ،شده در اين نوشتار مطرحبا توجه به مطالب 

ي نوافالطوني و اهداف سياسي و رنـگ  ها مكتب اسماعيلي از انديشهپذيري  و تأثير ناصرخسرو
ز ايـن مكاتـب در جـوي متمـايز از     كه هريـك ا  با توجه به اين ،مكتب اسماعيلي و نيز اسالمي

افزون فرهنگ اسالمي در قـرن پـنجم    با عنايت به رشد روزكه توان گفت  مي اند، ديگر باليدهيك
ي خردبنيـاد فرهنـگ ايرانـي از سـوي     هـا  و تضعيف جلوه ،سو ايراني از يك ةهجري در جامع

و  ،اسـالمي  ،در تعريف انسان از تلفيق عناصر فلسـفي، منطقـي   ناصرخسرو ،حاكمان سلجوقي
 درخـور  ةنكتـ . ر كنـد ي خردبنياد فرهنگ ايراني را پها لفهؤم نوافالطوني بهره برده است تا خأل

 انسـان  خواهند مي شناسي كردن بحث انسان جا اين است كه هردو حكيم از مطرح در اينتوجه 
سوي كمال تشويق كنند؛ با اين تفاوت كه فلوطين با تحليل تجربـي در كنـار    براي حركت به را

مخاطب را  ،... وكه انسان در اين عالم غريب است  ازجمله اين ،نكات سمبليك و عرفاني طرح
براي همان تحريضات بـه بيـان سـمبليك بسـنده      ناصرخسرواما  ،رساند مي لزوم كمال ةبه نقط

 روزگـارش  ةكـه در فضـاي فكـري جامعـ     با توجه به اين ،تجربيهاي  استداللكرده است و از 
بايـد   ،بنـدي  در يك جمـع . دوري كرده است ،ضرورتي براي اقناع مخاطبان از اين طريق نبوده

فضـاي   بخش عامل اصلي سامان ،اند كرده ارائهيي كه هريك از اين دو متفكر ها گفت در تحليل
   .اجتماعي و سياسي جامعه و نياز فكري مخاطبانشان بوده است
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