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  *ابراهیم رضایی
 **نساء زارعی

    
  :چکیده

بدیلی در تفکرات عمیق و سازنده است، اما در جهان امـروز   فلسفۀ اسإلمی داراي نقش بی
تـوان در پیچیـدگی    این اتفاق را می یکی از دإلیلِ. این نقش و جایگاه کمرنگ شده است

نویسی و استفاده از اصطإلحات  که ساده درحالی. نگارش فیلسوفانی همچون میرداماد دانست
شـود، در   و عبارات فارسی، باعث جذب مخاطب و شناساندن بهتر این علم به همگان مـی 

ضل، آگاهانه به الدین محمد بن مرقی کاشانی، معروف به بابا اف میان حکماي اسإلمی، افضل
بنابراین در این مقاله سعی بـر آن شـده اسـت کـه چرایـی و      . این امر مهم پرداخته است

ـ توصیفی مورد بررسی قرار  نویسی بابا افضل را با استفاده از روش تحلیلی چگونگی ساده
در نهایت امر به این نتیجه رسیدیم که وي در سبک نگارش خویش، تأکید و توجـه  . دهیم
به دورۀ زمانی، درك عموم مخاطبان، تأکید به زبان مادري و ارائۀ فلسفه بـه زبـان    اي ویژه

هاي رایـج   نثر فلسفی شیوا و به دور از سختی ،آمدن این عوامل گردهم. همدلی داشته است
  .نویسان را به وجود آورده است زبان فلسفی فارسی

  .نویسی فی، فارسیفلسفۀ اسإلمی، بابا افضل کاشانی، نگارش فلس :ها کلیدواژه
                                                             

 e.rezaei@ahl.ui.ac.ir/ اصفهاناستادیار دانشگاه  *
 nesazarei@yahoo.com)/نویسنده مسئول(دانشجوي کارشناسی ارشد رشته منطق فهم دین دانشگاه اصفهان  **
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  مقدمه
می مورد توجه علما و حکمـا بـوده،    یکی از مسائلی که همواره در حوزۀ فلسفۀ اس

فیلسوفان، متکلمان . سازي مخاطبان این علم و حفظ این علم از عوام بوده است خاص
می همواره آرا و نظام فکري خویش را در قالـب کلمـات، عبـارات و     و عرفاي اس

حات سخت و غالباً به زبان عربی عرض همین طرح منجر شده است . اند ه کردهاصط
زم را  ،که هم از پیش تعلق گیردها  که این علوم تنها به تعداد اندکی از انسان آمادگی 
اند و هم بـه تسـلط کـاملی از زبـان عربـی       با مطالعۀ علوم مختلف دیگر کسب کرده

   .اند رسیده
و عدم نیـاز بـه   تردید وجود حاکمان جموداندیش و به دور از دانش از سویی  بی

ها و  ـ با توجه به نبود سرعت و وسعت تقابل اندیشه پایۀ اساسی فرهنگی و اجتماعی
داشت تا از ابهام  ـ از سوي دیگر، متفکران ایرانی را بر آن می عصر حاضردر ها  فرهنگ

حمایـت و صـیانت خـود بهـره      آثار خود، به عنوان سنگري براي و غموض نگارش
  .گیرند

رو به سمت جهانی شـدن دارد و نیازمنـد خـرد و     ،حال گذار امروزاما انسان در 
آگاهی در جهت ساختن تعینات، تعلقات و در نهایت جهـان خـود اسـت؛ از سـوي     

در این . هاي گوناگون مواجه است دیگر، این انسان با حجم وسیعی از علوم و دانش
می با نگارش زم است تا حکمت فلسفی و عرفانی اصیل اس و قابـل    ی سـاده میان، 

تر در دسترس نسل جوان قرار گیرد و مانع از بیگانگی آنـان بـا نسـل گذشـته و      فهم
  .چنین شود علومی این

این امر نـه از طریـق فروکاسـتن افکـار و عقایـد گذشـتگان، بلکـه بـا دوري از         
مسئلۀ اصـلی ایـن مقالـه آن     ،بنابراین. نویسی میسر خواهد بود گویی و دشوار سخت

می را در نثري ساده است که چگونه می  و سلیس و متن توان آرا و نظام فلسفی اس
  . فلسفی شیوا به زبان فارسی و قابل فهم براي عموم جامعه ارائه کرد

مایۀ مناسبی  الدین کاشانی، فیلسوف قرن شش و هفت هجري، دست آثار بابا افضل
الدین در ایجاد نثر سـاده طـی    در واقع راهی که بابا افضل .براي حل این مسئله است

نه تنها رنگ کهنگـی نگرفتـه، بلکـه خواننـدۀ      ،کرده، با گذشت نزدیک به هشت قرن
  .زبان بدون اندك دشواري، قادر به درك و فهم نظریات فلسفی وي است فارسی
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میدر کتاب ) William Chittick(ویلیام چیتیک  خود و مصطفی  قلب فلسفۀ اس
نگارش بابا افضل، طرحی نو «و » سازي فلسفه بومی«ی در دو مقاله با عناوین آیینشهر

می الـدین را   شیوایی و ساده بودن نثر فلسفی بابا افضل »ایرانی -در نظام فلسفی اس
  .اند مورد بررسی قرار داده

چگونگی  تحلیلی، چرایی و -در این جستار، سعی بر آن است تا با روشی توصیفی
ابتدا بـه بیـان چرایـی    . فهم وي مورد بررسی قرار گیرد نگارش فلسفی سلیس و عامه

پردازیم و سپس  تحت چهار عنوان ذیل می ،سبک نگارش فلسفی وي به زبان فارسی
  .فهمی سبک نگارش وي را بررسی خواهیم کرد چگونگی آسان

  علل نگارش به زبان فارسی . 1
  دورۀ زمانی. 1ـ1

بابا افضل از دو حیث عمـده بـر   ) نیمۀ دوم قرن شش و آغاز قرن هفتم( دورۀ زمانی
یکی از حیـث جایگـاه فلسـفه و    : نحوه و چگونگی نگارش وي تأثیرگذار بوده است

  .دیگر ادبیات و زبان نگارش رایج آثار علمی آن دوران
دار اندیشۀ قرن پنجم هجري است که در آن، به شدت با هر نوع فلسفه  وي میراث

 555( به وسیلۀ ابن اثیر«اوضاع فلسفه در این دوران . شد ورزي مخالفت می لسفهو ف
شود که المسـتنجد یکـی از قضـات را دسـتگیر کـرد و       گونه گزارش می این) هجري
در آن میـان،  . هاي او را گرفت و هرچه در علوم فلسفی بود، در میدان آتش زد کتاب

تاریخ فلسفه در ( ».شد و امثال آن دیده می رسائل اخوان الصفاسینا و  ابن شفايکتاب 
م، ص  و شد دینی تلقی می الحاد و بی ،علم فلسفه و تمام مقدمات آن) 349جهان اس

سینا خوار و حقیـر   در نتیجۀ همین تفکر، آثار فلسفی اندیشمندان بزرگی همچون ابن
تی مانند  شد و شمرده می می » من تمنطق تزندق«جم و دینـی،  در تمامی محافل ک
الدین تنها مبتنی بـر منـابع    بینی افضل جهان«اما از آنجایی که . ها گشته بود عادت زبان

می   قرآنتاریخی یا فلسفی نبود و بیش از هر چیز دیگري از  و حدیث و سنت اسـ
سنت (» .گرفت، با اتکا به آن توانست به تصور درستی از حکمت الهی برسد الهام می

می در ایر نی اس بدون توجه به جایگاه متزلـزل فلسـفه در آن   وي ) 301ان، صعق
اي از فلسفه را به وجود آورد و بـا آزاداندیشـی درخصـوص آراي     دوران، مسیر تازه
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گرایی کـه در اقـوال    ان، همچنین رد بتیخطاهاي احتمالی پیشینپذیرش گذشتگان و 
خود برگزیند تا سعی کرد تا روش نگارشی را براي بیان مطالب «ایشان وجود داشت، 

مکان توجه مخالفان فلسفه و  نظام فلسـفی بابـا افضـل    ( ».عان را نینگیزدتشرّمحتی ا
می به این منظور، وي با دوري از ذکر اسامی ) 87ایرانی، ص-طرحی نو در فلسفه اس

هاي دست و پاگیر سیاسـی   و نام بزرگان فلسفه، فضاي مناسبی به دور از محدودیت
این مسیر . کند می ایجاد» روندگان طریق حقیقت«فراگیري فلسفه توسط زمانه را براي 

ایجاد جریان تلفیق تدریجی مکاتب فلسـفی و حکمـی   «موجب زنده شدن فلسفه و 
م شد که در نهایـت، منجـر بـه اثـر تـاریخی و مانـدگار صـدرالدین         مختلف در اس

شاهان  پیرایۀ ساز و ۀنگاهی به رسال(» .ن یازدهم گردیدشیرازي، مکتب متعالیه در قر
  )93پرمایه اثر بابا افضل کاشانی، ص

بابـا  هاي  نوشتهبراي پی بردن به انتخاب زبان فارسی براي بیان مطالب فلسفی در 
به فهم  یمتا بتوان عیت ادبیات دوران وي داشته باشیمباید نگاهی گذرا بر وض افضل، می

با  شناسی سبکی بهار در کتاب محمدتق. درستی از چرایی این انتخاب دست پیدا کنیم
نثر فارسی در قرن ششم مانند «: کند اظهار تأسف، نثر قرن ششم را چنین توصیف می

هاي مترادف  هاي مکرر، آوردن جمله شعر، با استعمال صنایع، تکلفات صوري، سجع
حال، نویسندگان براي اظهار فضل  لفظ آغشته شده بود و در همان لالمعنی و مختلف ا

بردنـد و شـواهد    به کار می يشمار دانی خود، الفاظ و کلمات تازي بی ت عربیو اثبا
ت از    شعري بسیاري از تازي و پارسی بیان می قـرآن  کردند و تلمیحـات و اسـتد

سفه براي احتراز از سوء ظن کریم ، در همۀ آثار این قرن پدیدار آمد و حتی بعضی ف
این روش سـخن متـداول   . یث آراستندعوام و خواص، کتب خود را با آیات و احاد

گردید و توجه از حقایق، معانی عالی و صـراحت لفـظ، جـاي خـود را بـه لفّـاظی،       
سازي و ذکر الفاظ عربی پرتکلف و معانی انـدك، کنایـات بسـیار، اطنـاب و      صورت

شناسی بهـار،   سبک(» .پوشی، دینداري و زهد و اظهار فضل در عربی دانستن داد پرده
به کـار بـردن لغـات و     ،انشاء مرسل در قرن هفتم و هشتم«ي دیگر، از سو) 244ص

ماننـد  (هـاي عرفـانی    هاي علمی و بعضی از کتاب ترکیبات تازي مخصوصاً در کتاب
حات و      بی) مصباح الهدایه هیچ قید و بندي معمول گردید و مؤلفـان نـه تنهـا اصـط
بان عربی آمده بود، مورد استفاده هاي پیش از آنان به ز اي را که در کتاب تعبیرات آماده
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دادند، بلکه گاه عین عبارات علمی عربی را نیز با اندك تغییر، یعنی با به کـار   قرار می
تاریخ ادبیات (» .نمودند کردند و آن را پارسی تصور می ترجمه می ،بردن روابط فارسی

  )1155/ 3در ایران، 
، روضإل العقول، سندبادنامه، نامه مرزبانهایی چون  در همین روزگاران بود که کتاب«

رواح هـایی کـه از نمونـۀ برجسـتۀ دشوارنویسـی و       نوشته شـد؛ کتـاب  ... و راحإل ا
هاي بابـا افضـل کاشـانی،    شناختی در نوشتهگذر و نظري سبک(» .بیمارنویسی است

مقامـات  هـایی هماننـد    در فاصلۀ میان دورۀ سامانی و عصر مغول به نوشته«) 88ص
زمان، و نامه مرزبان، حمیدي خوریم که نثـر سـادۀ    برمی... الدین کرمانی افضل بدایع ا

اند که از این  تازي و ترکی تا آنجا درهم آمیخته رسی عصر سامانی را با لغات بیگانۀپا
بـه   ،زمان و پس از او هم نویسندگان و دبیرانِ. آمیزش، پارسی با آن بیگانه شده است

نامـه،   افضـل (» .اي روي آوردنـد  گونـه  پیچیـده و ملمـع   شیوۀ نثر پرتکلف و تصنع و
  )104ص

رواج چنین سبک نگارشی که بیش از تکیه بر ارائۀ آسان و بهتر محتوا به مخاطب، 
دانی نویسندگان تأکید و تکیه دارد، باعث کاهش مخاطب یـا   فروشی و عربی بر فضل
دم از دانـش و  گزیـدن مـر   دوري ،مخاطـب مانـدن آثـار بسـیار و در نهایـت      حتی بی

  .اندوزي شد دانش
ف     کند کتاب بابا افضل با توجه به چنین عواملی سعی می هـاي خـویش را بـرخ

حات فنـی عربـی،   «سبک دوران به فارسی بنگارد و حتی در  جایی که ترجیح اصط
می،    (» .برد کار می امري عادي بوده است، غالباً لغات فارسی را به  قلـب فلسـفۀ اسـ

ر هرچند اندك دربارۀ نحوۀ نگارش و دوري از تقلیـد بـدون تفکـر،    این تغیی) 33ص
. باعث شده تا وي نثري روان به دور از کلمات دیریاب عربی را بـه نگـارش درآورد  

فلسفی به زبان ساده و مستحکم، به دور از کسالت کلمات سنگین فلسفی و  يوي نثر
یدن غبارهاي جوزدگی خشکی متون فلسفی به وجود آورد که با گذشت ادوار و خواب

  .زمان، همچنان پابرجا و مستحکم باقی مانده است
  توجه به حد فهم عموم. 2ـ1

شود تا وي به زبان فارسی بنویسد، دقـت نظـر و توجـه     یکی دیگر از عللی که باعث می
، بـه توصـیف   مـدارج الکمـال  خـود او در آغـاز رسـالۀ    . به فهم عموم مردم زمانه اسـت 
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گفتار ما با اهل مرتبۀ میانه است و از مرتبۀ میانه بـا رونـدۀ سـخن    «: پردازد مخاطبانش می
و بینـایی   تـاب و فـروغ شـد    است نه با مقیمان و درنگیان، که آتش شـوق کمالشـان بـی   

و کسلشان پردۀ آگهی دل گشت از ذوقِ لـذت کمـال، و حـب     بصیرتشان کندي گرفت
وجـوي   کوشیدن و رنج جسـت راحات جسمی و چاشنیِ لذات بهیمی او را از تحمل بار 

بلکه او اهل مرتبت میانه آن را گوییم و خواهیم که در مقامـات آن منـزل   . کشیدن بنشاند
و ندارد و بدانچـه رسـید، خرسـندي    ا اقامت نجوید و سرِ درنگ نمودن و آرام جستن در

تـر همـی شـود،     و چندان کـه در سـلوك بـه نهایـت کمـال نزدیـک      . و خشنودي ننماید
اش از آن چیز رسد که باريِ روش و جنـبشِ وي دهـد    شادي. تر بود شتابندهتر و  مشتاق

پس هرکه از رتبت میانین ایـن صـفت دارد، سـخن    . و اندوهش از آنچه بازداردش از آن
  )8مصنفات، ص(» .او اگر غایبما با اوست اگر حاضر است و پیغام سوي 

اصل و مایـۀ  «است که  داند و بر این باور وي منشأ و مأخذ هر چیزي را خرد می
آفریدگار بسیار نیک این مخلوقات را به «) 103ص همان،(» .ها خرد است همۀ خوبی

تـرین   دارد و به سبب افزارِ خرد کـه سـودبخش   خرد آفرید و آنان را به خرد نگاه می
پس هـدف  » .دشمن به جاودانگی همیشگی از آن خود کند است، آنان را پایدار و بی

معنـی کـه    ۀهایش ترغیب و برانگیختن اشتیاق شدید به سرچشـم  در نوشته«خود را 
و دهـد   ، قرار می)24، صهمان(» همانا خردي است که در قلب حکمت نهفته است

به فکـر کـردن و اندیشـیدن شـود؛ بـا      » جمهور مردم«کند که باعث ترغیب  سعی می
ش آگاهانه« ن و روان هایش تا حـد امکـان، روشـ    برد تا نوشته اي دست به قلم می ت

می، ص(» باشد » نمانندبهره  نوکاران از آن بی«اي که حتی  گونه به) 35قلب فلسفۀ اس
ت بدون تحمـل   و هر فارسی) 259مصنفات، ص( زبانی با هر اندازه و میزان تحصی

  .هاي آموختن زبان عربی بتواند به درك حقیقت و خردورزي نائل آید مشقت
  مبانی عملیمبناي نظري فلسفه به  تغییر. 3ـ1

بـار در   یک : کند هاي مربوط به انسان را در دو رسالۀ خود ارائه می وي علوم و دانش
و دیگر آخرتی  یکی از آن دنیاوي: ر سه قسم آیندعلوم ب«: گوید می نامه جاودانرسالۀ 

: دو بخش بود و اما علوم دنیاویی باز به . و یکی علم اندیشه که واسطه بود میان هر دو
علوم دنیـوي علـومی   ) 260صمصنفات، (» .و دیگر علم کردار آن علم گفتاریکی از 

باشند و افراد را در زندگی مناسب در جهت رسـیدن   ین دنیا میهستند که مربوط به ا
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این علوم به دو بخش علم گفتـار و علـم کـردار تقسـیم     . کنند به جاودانگی یاري می
نفس «: کند که گونه بیان می این الکمال مدارج همچنین جایی دیگر در رسالۀ . شود می

است  "عقل نظري"یکی قوت نظري، نامش : عاقله را در اشخاصِ مردم دو قوت است
است  "عقل عملی"ي قوت عملی که نام وي دیگر. که اشخاص بدان دانا و آگاه باشند

گون نمودن در همۀ  که اشخاص مردم بدین قوت کارهاي عقلی کنند، از صنایع گونه
  )23همان، ص(» .اسباب زیستن

دربارۀ رابطه و تأثیرپذیري این دو علم انسانی که در این دنیا انسان محتاج کسب 
» .عقل نظري فرمان خداي عقـل عملـی اسـت   «آنان است، نیز بر این عقیده است که 

بعـد  «اي کـه   کند، به گونه عقل عملی بر نفس حیوانی فرمانروایی می) 23همان، ص(
ش بـه گـاه   حرکت انگشتمیان نظر و عمل چون نسبت بعد میان اندیشه دبیر است و 

بر عقل نظري اسـت، ایـن تابعیـت     عقل عملی تابع و فرمان) 25، صهمان(» .نوشتن
که  شود وت زمانی محقق میساز تفاوت دیگر جانوران با انسان است و این تفا  سبب

عقل نظري که در حکم پادشاه و حاکم بدن است، نیرومند و قوي باشد تا عقل عملی 
نیرو گرفتن عقل نظـري  . شود، هدایت کند را به انجام اموري که باعث جاودانگی می

  .شود مگر با کسب دانش دربارۀ خود و خودآگاهی ممکن نمی
زمۀ کمال نهایی انسان ، کمال ادراك و تعقل اوست و آن مهم از راه در نظر وي، 

اتحاد عقل و عاقل و معقول ـ بابا افضل خود کلمات دانش، داننده و دانسته را به کار 
اتحـاد عقـل و عاقـل و معقـول هـم محقـق       . شود محقق می) 51همان، ص(ـ   گرفته
 وي علم به نفس را. شود مگر با داشتن درکی ژرف از خود و کسب خودشناسی نمی

شناختن هر چیزي به «: گوید کند و می ترین دانش معرفی می به عنوان اولین و بنیادي
شناخت خود و آگـاهی از  ) 652همان، ص(» .درستی پس از شناختن خود تواند بود

دهد که انسان بتواند از طریـق قـوۀ    خود، به معنی صحیح و درست آن زمانی رخ می
د بررسی و ادراك قرار تضیات نفس را مورعاقله، نفس خود را از جسم جدا کند و مق

ت گوهر مردم که او بدان مردم بود، آن چیز است کـه بـدان خـود را از    خاصی«. دهد
  )29همان، ص(» .جسد خود جدا کرد

. ورزي است کند، فلسفه و فلسفه تنها علمی که چنین توانایی را در انسان ایجاد می
یت است که تفکر عمیق در ژرفاي وجود را حائز اهم نظر از دیدگاه وي، فلسفه از این 
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ژرف بیندیشند، در ژرفـاي  ) فلسفه(هایی که در حقایق آن  انسان«. آموزد به انسان می
مقصود از یادگیري فلسفی آن است که خویشتن یا خود ... یش خواهند نگریستخو

چگونه به خویش روي آورد تا بسا در این مسئله تأمل کند که ادراك، علم و فهم وي 
» .خود به کار بسـت   ت غایات درستها را در جه توان آن اند و چگونه می پدید آمده

می،(   )153ص قلب فلسفۀ اس
یادگیري صحیح فلسفه منوط به به کار بردن درست علم و فهم در جهـت کمـال   

نظریـات صـرفی ماننـد      حقیقی ـ لقاء اهللا ـ است، وي با خارج کردن فلسفه از حیطۀ  
شـد و ارائـۀ    مـی » حاصـل  اقوال مردۀ بـی «ئیان که باعث به وجود آمدن نظریات مشا

کـه  «رو   آمیـزد و از آن  خودشناسی در فلسفۀ تلفیقی، جهان نظر و عمل را به هم می
زم را نـدارد و نمـی    توانـد او را بـه    زبان عربی براي مخاطب فارسی زبان کـارآیی 

می   نظام فلسفی بابا افضل طرحی(» تکاپوي علمی وادارد ایرانـی،    نو در فلسـفه اسـ
با انتخاب زبان فارسی براي نگارش آثارش نسـبت بـه سـایر متـون رایـج       ،)105ص

فلسفی زمانه، سعی بر تأثیرگذاري هرچه بیشتر بـر جـان و روح مخاطـب و تحقـق     
بدین منظور سعی وي . دارد) 8ص ،مصنفات(» جمهور مردم«سازي  پویاسازي و فاعل

به درك بهتر علوم بپردازند و با عقل عملی و فاعل  ،عقل نظري بر آن است تا مردم با
  .در تحقق و اجرایی کردن علوم باشند ،بودن در امور زندگی

  تأکید به بیان علوم به زبان مادري براي درك بهتر آن. 4ـ1
بابا افضل کاشانی از یک سو با توجه و دقت نظر به اهمیت علم فلسفه و منطق و بیان 

علم منطق چون میانجی است میان علوم دنیاوي و علوم آخرتی، از آنکـه  «این امر که 
از دیگـر  ) 260همان، ص(» .وي را در همه راه بود و همه علوم به وي روشن شوند

دانش  ۀترین حوز ترین و دشواریاب سو، با توجه به اینکه در دوران وي، فلسفه جامع
سـري   بایست یک آمد، دانشجویانی که خواستار آموختن فلسفه بودند، می به شمار می

ً شامل مطالبی بود نگارش. کردند علوم مقدماتی را مطالعه می یافته به  این علوم معمو
جامعه با آن مواجهه و برخوردار بودند،  ۀزبان عربی، یعنی زبانی غیر از آنچه مردم عام

باید یک سلسله دروس زبـان عربـی کـه خـود      درك فلسفه ناچار می لذا براي فهم و
همـین امـر سـبب دیـر     . گرفـت  علمی دشوار است، مورد مطالعه و بررسی قرار مـی 

ـ    آموختن علوم مختلف از جمله فلسفه خودشناسـی   ۀاي که از منظر بابا افضـل مقدم
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هیـت  روشـنگر در بـاب ما  و  خودشناسی پایـه و اسـاس فلسـفۀ وي   ـ  شد است، می
کند تا آموختن حکمت  بابا افضل با توجه به این امر سعی می خویشتن آدمی است ـ 

تر سازد و بر همین اساس، با توجـه بـه طبیعـت     تر و ممکن را براي مردم خود سهل
شان فارسی است، زبان فارسـی را بـراي نگـارش آثـارش      مخاطبانش که زبان مادري

می، ۀقلب فلسف. (کند انتخاب می زبان بـه   فارسی ۀاز سوي دیگر، خوانند )34ص اس
محض شنیدن کلمات فارسی، معنی واژه را به طور ملموس در تمام وجود خـودش  

هـا   واژه. شـود  کند و این احساس، مبدأ و منشأ تحول و تغییـر در او مـی   احساس می
 معنا، اثر و کارکرد هر واژه را. ها خو کرده است واژهایی هستند که او از کودکی به آن

ها با جهان خارج ارتباط برقرار کرده و احساسـات و   از کودکی دیده و با همین واژه
 ۀافکار خود را بروز داده، به رشد و بالندگی رسـیده اسـت و کلمـات بـراي خواننـد     

باید به  زبان، صرف کلمات ثقیلِ دیریابی نیست که براي درك معناي هر واژه می فارسی
به عنوان یک مفهوم ناآشنا و بیگانه دریابد؛ بـراي   فرهنگ لغت مراجع کند و لغات را

ح اتحاد عقل فارسی ۀنمونه، خوانند عاقـل و معقـول    و زبان براي درك معناي اصط
ح اتحاد دانش، داننده و دانسته  بایست به فکر فرو رود، درحالی می که با شنیدن اصط
همـان،  (» .کننـد  معنی واژه را در گوشت و پوست و خونشـان حـس مـی   «درنگ  بی

به  مدارج الکمال ۀکه وي در رسال» هست«و » شاید بودن« ۀیا براي مثال، کلم) 38ص
حات فلسفی، قابـل درك   ۀبرد، براي خوانند کار می  ۀتـر از فهـم کلمـ    ناآشنا به اصط

بـه معنـی   » دریافـت « ۀطور از این دست است کلمـ  همین. است» موجود«و » امکان«
نگارش به زبان رایج عامه مردم باعث شده است تا با گذشت چنـدین قـرن،   . ادراك

زبان در هر  فارسی ۀارتباط نسل جوان نیز با علوم و منابع گذشته حفظ شود و خوانند
در و ه ن نکته توجه کردوي به ای. با کمترین دشواري به درك مطالب نائل آید ،زمان

دهد که یکـی از یـارانش بـه نـام محمـد       شرح می الکمال  مدارجلۀ بخش پایانی رسا
کند که کتـابی در شـرح و بیـان راه نیـل بـه کمـال        دزواکوش، از وي درخواست می

دیگـر از   سپس اسعد نسائی، یکـی  . نویسد بنویسد، پس او کتاب را به زبان عربی می
کند  جا بابا افضل بیان میخواهد که آن را به فارسی برگرداند و در آن یارانش از وي می

معـانی آن را در لبـاس   «کرد،  هر فصل را تمام می ۀدهد که چون ترجم و توضیح می
  .»گشت تر همی سخن دري پیداتر و محکم
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  عوامل رعایت شده در نگارش به زبان فارسی توسط بابا افضل. 2
  فصاحت و بالغت . 1ـ2

وه  دستی است و امور ادبی  چیره نویسندۀبر فیلسوف و حکیم، ادیب و بابا افضل ع
کـار بـردن امـور ادبـی       وي با به .بسیاري را در نگارش آثار خود رعایت کرده است

کـار   غیرفلسفی در آثار فلسفی خود و براي بیان مقصود فلسفی خود، عباراتی را بـه  
ه بر واضح و روشن بودن، لطافت و ظرافت نیز دارند می و وي متنی فصیح . برد که ع

بیـان   نامه عرضخود وي دربارۀ نوع و سبک بیانش در رسالۀ . بلیغ ایجاد کرده است
ت آسان«: کند می » .بسی کوشیدم در فزونی بیان معانی به استعمال لفظ معروف و د

و به حقیقت این امر را در نگارش خود تحقـق بخشـیده؛ بـراي    ) 240ص مصنفات،(
چنین گوید داناي یونان «: کنیم را ذکر می رسطورسالۀ نفس ااي از ترجمۀ  نمونه، گوشه

تـر از   تر و گرامی ها شریف که دانش از چیزهاي خوب و گرامی است و بعضی دانش
تر است از دانش دیگر صناعات،  بعضی، چون دانستن صناعات طب که برتر و گرامی
. ها تر است از موضوع دیگر دانش از آنکه موضوع او تن مردم است و تن مردم گرامی

دانش بدي خوب و گرامی نیست، گـوییم  : اي گوید کننده پس اگر در این سخن طعن
آن دانش خوب است و گرامی از  -اگر دانش نیکی بود و اگر دانش بدي -هر دانش

آنکه به دانش نیکی و بدي به نیک نزدیک توان شد و از بد توان گریخت و باید کـه  
وییم که خوب آن بود که از بهر جـز  بدانیم تا چیست خوب و چیست گرامی، پس گ

کار آید که ما چون خوب خواهیم خود را براي دیگران خواهیم و اما چیزي   خود به
گرامی براي خود بود چون صحت و سعادت که ما چون خود را تندرست و نیکبخت 

در این ترجمه، وي ) 393ص همان،(» .بختی خواهیم درستی و نیک خواهیم، براي تن
کند متناسب با اقتضـاي   زند و سعی می رافت دست به انتخاب واژگان میبا دقت و ظ

غت را در حق خوانندگان به اتمـام برسـاند   از . حال مخاطبِ خود سخن بگوید و ب
هم آمدن دو   ـ توضیحی یعنی از پیترکیب عطفی«سوي دیگر، عواملی چند ازجمله 

هستند، نیز به فصـاحت آثـار وي   معنی و مترادف  یا چند اسم یا صفت یا فعل که هم
هـا، باعـث تقویـت     کار بردن بجا و درست این ترکیـب   کمک شایانی کرده است، به

غی و هنري آثار وي شده است؛ از جمله اینکـه معنـی سـخن را تأکیـد و      کارکرد ب
سازد و سوم  پذیرتر می نوازتر و دل کند، دیگر اینکه موسیقی سخن را گوش تقویت می
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تر اسـت و دیگـري    ویژه آنجا که یکی از لغات براي مخاطب ناشناخته به اینکه بیشتر
کند و ابهام واژۀ ناشناخته را از میان  تر، نقش روشنگري و توضیحی را ایفا می شناخته

  ) 279هاي بابا افضل کاشانی، صشناختی در نوشتهگذر و نظري سبک(» .برد می
یت زیباسازي و تأثیر این روش در بابا افضل با شیفتگی خاصی که برخاسته از درا

: که در این عبـارت  آورد؛ چنان ها را پیایی می فصاحت متن است، چندین نمونه از آن
» .بیداران و هشیاران را فهم و درایت و بصیرت و هـدایت در ترقـی و زیـادت بـاد    «
  )46، صمصنفات(
  واژگان فارسی. 2ـ2 

که هر فرد طالبِ حقیقت، جرئت  خواهد کاري کند بابا افضل با نگارش کتب خود می
ورزي از دیرباز تاکنون،  ترین موانع فلسفه ورزي پیدا کند، اما مهم ورزي و فلسفه اندیشه

حات دیرفهم عربی در کتب فلسفی بوده است ـ   وجود تعداد بی شمار لغات و اصط
د تا کن اند ـ بابا افضل سعی می اغلب کتب فلسفی از زبان عربی به فارسی ترجمه شده

با جایگزین کردن کلمات فارسی، مخاطبان خواهان فهم فلسفه را یـاري کنـد تـا در    
. بتوانند به درك درستی از معنی واژگان دست پیدا کننـد  ممکن ترین صورت حداقل

حات فلسفی رایج در آثار فیلسوفانی مانند ابن سینا، فارابی و دیگران  تقریباً تمام اصط
بینیم تنها با این تفاوت که او تمام توان خود را در به  ین میالد هاي افضل را در رساله

حات عربی به کار می جـاي    براي مثال، به ؛برد کارگیري برابرهاي فارسی براي اصط
همان، (استفاده کرده است » نفس روینده«، از واژۀ »نفس نباتی«واژۀ فلسفی پرکاربرد 

و » عاقل«، »عقل«هاي  به جاي واژه» ناییدا«و » دانسته«، »داننده«هاي  ، یا واژه)304ص
  . برد به کار می» معقول«

لغات . تعصبی صورت گرفته استهیچ  کارگیري لغات فارسی در آثار وي بدون به 
کار   به قدري خوب و به موقع به«هایش  فارسی را چه در آثار رسمی و چه در ترجمه

، بلکه )163شناسی بهار، ص سبک(» زند اي به اصل ترجمه نمی برد که نه تنها لطمه می
عات، خواه در زمینۀ زبان عربی و  دریافت محتواي متن را براي خوانندۀ با کمترین اط

کند و این امر باعث دلنشین شدن آن دسته از  خواه در زمینۀ فلسفه، سهل و ممکن می
جـاي    شاید به«شده که به وسیلۀ وي در فلسفه ایجاد شده؛ مانند کلمۀ  لغات فارسی 

  )28ص مصنفات،(. »کلمۀ امکان
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سازي فارسی در حیطۀ  ممکن است مترجمان و نویسندگان بسیاري، دست به واژه
علوم مختلف بزنند، اما آنچه در نگارش و انتخاب واژگان وي مهم و حـائز اهمیـت   

ً فارسی در موقعیتها کار بردن واژه است، به  هاي کلیدي اسـت کـه موجـب     ي کام
  .فهمی و ماندگاري آثار وي شده است آسان

  جمالت کوتاه. 3ـ2
یکی دیگر از عواملی که هنگام بررسی آثار بابا افضل در سراسـر آثـار او خودنمـایی    

پـردازي بـا    وي بـدون هرگونـه حاشـیه   . هاي کوتاه اسـت  کند، به کار بردن گزاره می
تی  رود و ذهـن مخاطـب را مـدام بـا      کوتاه، مستقیم به سراغ اصل موضوع مـی جم

ت کوتاه هوشیار، زنده و آمادۀ ادراك نگه ارائه وي در ایـن بـاره   . دارد مـی   دادن جم
گفتن نیک بپرهیزیم، چه دراز گفتن و بسیار نوشتن باشد که شنونده   از دراز«: گوید می

  )259همان، ص(» .عنی و قبول آن بازداردو خواننده را ناشکیبا کند و از فهم م
ت کوتاه پی دهـد کـه    ویژه در متون فلسفی، به خواننده این اجازه را می درپی به جم

: با فهم و پردازش یک جمله و بدون سردرگمی، به سراغ جملۀ بعدي برود؛ بـراي مثـال  
ثمـرۀ وي   تی است که بـار و عالم درختی است که بار و ثمرۀ او مردم است و مردم درخ«

  )662همان، ص(» .و خرد درختی است که ثمرۀ او لقاي خداي تعالی است خرد است
باعـث تسـهیل درك    ،هـاي کوچـک   ها به جملـه  تجزیه کردن مطالب و تقسیم آن

شود و بابا افضل با زیرکی و هنري خاص، مانند مادري  مخاطب می ۀمطالب به وسیل
تی کوتاه، هضم  دلسوز، با خرد و کوچک کردن غذا و قوت روح مخاطبانش به جم

حات علمی آشنا باشد، آسـان   و فهم مطالب را بر هر باسوادي که اندك مایه به اصط
ف بسیاري از کتب علمی دیگر که به سبب آوردن جمله هاي دور و  کرده است، برخ

بندي، از اصل عربـی   دراز و عدم قدرت و بصیرت در ترکیب کلمات فارسی و جمله
  )162شناسی بهار، ص سبک: ك.ر. (است دشخوارتر

  دلی هم  به کار بردن زبان. 4ـ2
ت حکمی  کند که در هیچ بابا افضل در نگارش از روشی خاص پیروي می یک از رسا

داسـتانی   اندیشی و هـم  خورد و آن استفاده از زبان همدلی، هم  قبلی وي به چشم نمی
. اسـت ) لوژیـک (اثبات و ابطال منطقی زبانی که نقطۀ مقابل زبان . است) دیالوژیک(
می(  )108ایرانی، ص نظام فلسفی بابا افضل طرحی نو در فلسفه اس
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ً از مطالعـۀ کتـب     در روش همدلی، مخاطب از سردرگمی و آشفتگی که معمـو
اغلب در کتب فلسفی، حتی آثار بزرگان این . ماند شود، محفوظ می فلسفه حاصل می

شود که تنها ناشی از سبک نگـارش اثبـات و    اي مواجه میه  علم، خواننده با دشواري
در این روش، بدون آنکه خواننده به مقصـود و درك درسـتی از آنچـه    . ابطالی است

چنـین گفـت و چنـان    «نویسنده گفته است، نایل آیـد، وارد حیطـۀ اثبـات و ابطـال     
مطالب،  ماند و پیش از آموختن اصل شود و از درك اصل مطالب بازمی می» گوییم می

  . به ناچار وارد مطالب ضد و نقیض شود
. یکی از اموري که مسبب فساد فلسفه در نظر مردم شده، همین اقوال آشفته است

نهد؛ نـه   نویسنده در نگارش همدلی با بیان مطالب و دیدگاه فلسفی خود، پا پیش می
دهد و نه چندان سعی در رد کردن آنان دارد که مخاطب  چندان به گذشتگان ارجاع می

غافـل    ا و اثبات مفروضـات خـود بـه مخاطـب    ه فرض اما از بیان پیش. را آشفته کند
گوییم  برطریق یاد دادن همی... ما سخن«: گوید می در این بارهخود بابا افضل . ماند نمی

اگر سخن بر صورت حجت و برهان ... نه برطریق حجت و برهان و سبب آن بود که
، مصنفات(» .نیابدو از آن فایده ... تر شود ایراد رود، شاید بود که راه بر رونده تاریک

هایش رعایت کرده است؛ براي نمونه،  وي این امر را حتی در ساختار رساله) 321ص
شود که دربردارندۀ  اي جامع و کامل آغاز می با مقدمه ساز و پیرایۀ شاهان پرمایهرسالۀ 

نویسی  اهداف نگارش، روش و ضرورت موضوع است، مانند آنچه امروز ما در مقاله
گفتـار اول  : شمارد آن هستیم و گفتارهاي رساله را با عناوین آن برمی ملزم به رعایت

دهد و در پایان،  کند و سپس رساله را در سه گفتار ادامه می با فقه اللغه پادشاه آغاز می
ت ما به دست می گیري اي به شکل نتیجه خاتمه اي  دهد کـه در آن، چکیـده   هاي مقا

بدون آنکه در جهت اثبات عقاید خود، احتیاجی به کند؛  کامل از کل رساله را بیان می
رد دیدگاه و تفکر سایر فیلسوفان داشته باشد، مغز و محتواي اصلی سخن خود را به 

دهد و داوري دربارۀ عقاید متفاوت و گـزینش بهتـرین    سادگی به مخاطب انتقال می
شـانی آراي  کند و گامی در جهت بهبود آشفتگی و پری ها را به مخاطب واگذار می آن

سفه برمی ل و   پریشانی و آشفتگی. دارد ف اي که از دیدگاه وي، علت اصلی و انحـ
  .کند ورزي است، جلوگیري می ضعف فلسفه و اندیشه
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  گیري نتیجه
نویسی متون تخصصی فلسفی  سازي و فارسی آثار بابا افضل نمونۀ عالی در جهت ساده

وه بر محتواي غنی، داراي نگارشی  زیبا در جهت فهم، توجـه و جـذب   است که ع
تواند الگویی مناسب  هرچه بیشتر مخاطبان به سوي این علم است و از این جهت می

وانگهـی،  . هاي بیگانه بـه زبـان فارسـی باشـد     در جهت ترجمۀ متون فلسفی از زبان
هایی که سختی نگارشی متون کهن  هاي وي شاهدي است عینی در پاسخ به آن نوشته

هرچند جاي این تأسف باقی اسـت کـه بـه علـت     . دانند این علم می فلسفی را ذاتی
هاي بابا افضل فراتر نرفته  توجهی اندیشمندان پس از وي، این امر از حدود نوشته بی
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