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 یادداشت دبیر مجموعه
 *رضاییحسین شیخ

 آید.نمی/ روز/ ایم وما مانده/ در انتهایِ مدار سردش/ گذردماه می 
 ، احمد شاملو هجرانی

در این مجموعه گرد آمده پاسخی است که جمعی از استادان علووم فلسوفی و عقلوی بوه     آنچه 
ای فراخوان مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران دادند، در دعوت برای تأمل در باب پدیوده 

ها را گرفت، صوور حیوات را دسوتخوش تغییور     شوم و جهانگیر که جهان را درنوردید، زندگی
کوم  رگون ساخت، آدمی را به مرزهای زیست بدوی بازگرداند و دستهای باور را دگکرد، نظام

خوورد  ویوروس کرونوا و    ای از عزیمتش بوه ششوم نموی   در زمان نگارش این متن هنوز نشانه
 آن دنبالبه و کرونا ویروس جهانی گسترش». در فراخوان مؤسسه آمد که: 39گیری کووید همه

 هارویه از بسیاری تغییر سبب سابقه،بی ابعادی در اجتماعی گذاریفاصله و نشینیخانه قرنطینه،
 تأمول  بوه  مختلوف  هوای رشته اندیشمندان دلیل، همین به. است شده بشری هایانگاشتهپیش و

 گذاشت خواهد بشری حیات آیندة بر که اثراتی و حال زمان در پدیده این مختلف ابعاد دربارة
 ورزیتأمول  بوه  شورو   نیز المللیبین سطح در عقلی علوم عالمان دیگر و فیلسوفان. اندپرداخته
 اصوول  مفواهیم،  ارزیابیِ و تعریف کار در همواره را خود آنان شراکه اند،کرده پدیده این دربارة
 هوای شوالش  که اکنون است شایسته نیز ایران در. انددانستهمی بشر زندگی بنیادین هایارزش و

 اندیشومندان  اسوت،  شوده  مطور   گیوری هموه  ایون  با ارتباط در فراوانی دینی و معنایی فکری،
 «.کنند منتشر و مطر  حوزه این در را خود تأمالت

طور   های فراوانی از مواجهه با این پدیده در حوزة فلسفه و دیگر علوم عقلی قابول پرسش
 هوای بحوران  دارنود؟ آیوا   گفوتن  برای سخنی ایپدیده شنین با مواجهه در عقلی علوم است: آیا
 آینود؟ آیوا  موی  حسواب  بوه  مهوم  عطفوی  نقاط علم و هنر اندیشه، تاریخ در فعلی بحران مشابه
 نقوش  و آن، بوا  انسان ارتباط متعالی، امر ماهیت درخصوص شدهعرضه هایبرهان و هااستدالل

 فعلوی  بحوران  تجدیدنظرند؟ آیوا  و بازبینی نیازمند فعلی بحران از پس عالم در شرور ماهیت و
 هامالک شد؟ آیا خواهد حکمرانی انوا  و سیاسی هاینظام فکریِ هایبنیان در بازبینی به منجر
 الزم کفایووت از فعلووی بحووران در کووارگیریبووه بوورای اخووالق فلسووفة در رایوو  هوواینظریووه و

 از ناشوی  موالل  و اضطراب تنهایی، با مواجهه در توانندمی وجودی هایفلسفه برخوردارند؟ آیا
 از برخوی  ماهیوت  در بازاندیشوی  نیازمند فعلی، بحران از پس آیا؟ کنند کمک ما به فعلی بحران
 بیمواری،  اعتمواد،  نظارت، دین، خصوصی، حریم آزادی، مانند) انسانی زندگی مفاهیم ترینمهم

 هستیم؟ و ......(  و امید مرگ، دعا، معنویت، مراقبت، تنهایی، دیگری،
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فلسفه و دیگر علوم عقلی را قطع ارتباط آنهوا بوا   شاید بتوان یکی از آفات دانشگاهی شدن 
در « اندیشومندان »شود مسائل انضمامی جهان خارج دانست. گسستن این حلقة اتصال سبب می

نیازی به عرضة مسائل « شهروندان»ازایی در جهان خارج ندارند و باب اموری بیندیشند که مابه
هایی مرزی مانند مواجهه با مرگ، قعیتملموس خود به اندیشمندان علوم عقلی حس نکنند. مو

ها ازجمله مواردی است که گیری بیماریهای اقتصادی و اجتماعی و همهبالیای طبیعی، بحران
شود دانشگاهی و غیردانشوگاهی  کند و سبب میشکلی طبیعی این اتصال را دوباره برقرار میبه

این مجموعه تالشی در راه رسویدن   هایافق شوند. نوشتهکالم و همهایی مشترک همدر دغدغه
کالموی اسوت  و البتوه طبیعوی اسوت کوه اندیشومندان علووم عقلوی مسوائل را در           به ایون هوم  
رو را با واژگان خوویش  های پیشهای مفهومی خود بررسی کنند و بکوشند موقعیتشهارشوب

 توصیف نمایند.
توجوه اسوت.   جالوب های مجموعة حاضر از حیث دیگری نیوز  خواندن مقاالت و یادداشت

هوای اگزیسوتانس و   شده، از فلسفة پزشکی و فلسفههای عرضهرغم وجود تنو  در نگرشعلی
پدیدارشناسانه گرفته تا مطالعات اجتماعی علم و فلسفة سیاسی، آنچه دست باال را در مجموعة 

ونوا  گیوری کر در معنای عام آن است: اینکوه هموه  « معنوی»و « عرفانی»حاضر دارد رویکردهای 
زاد و علم او دشار غرور کاذب است، راه و روش جهان مدرن در بن خود نشان داده عقل آدمی

ای اسوت کوه بایود از ایون     دشار مشکالتی اساسی است، و بازگشت به معنویوت درس اصولی  
کم مجموعة حاضر نشان رویداد شوم گرفت. شه با این تلقی موافق باشیم و شه مخالف، دست

الن به علوم عقلی در ایران شنین نگواهی غالوب اسوت، و ایون شهوارشوب      دهد میان مشتغمی
 پردازند.مشترکی است که آنان در دل آن به تفکر می

*** 
داند از جناب آقای دکتور غالمرضوا زکیوانی ریاسوت محتورم مؤسسوة       نگارنده بر خود الزم می

عاونوت محتورم   ثوانی م پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، جناب آقای دکتر سیّد محموود یوسوف  
پژوهشی مؤسسه، جناب آقای دکتر حسین وفاپور معاونت محترم اداری و مالی مؤسسه، سرکار 

پور که زحمات اصلی را در گردآوری مجموعة حاضر کشویدند و تموام   خانم دکتر فرشته کاظم
استادانی که به دعوت ما پاسخ دادند برای به سرانجام رساندن این مجموعه تشوکر و قودردانی   

اید. امید است با برشیده شدن بساط کرونا در سطح جهانی و مصونیت هموة ابنوای بشور در    نم
مقابل آن، این مجموعه یادگاری بماند برای آنان که شنین روزهایی را تجربه نکردند و بور سور   

 جان خود نلرزیدند.



   
 

  یادداشت معاون پژوهشی مؤسسه  
 *ثانیمحمود یوسف دسیّ

عقالنی اندیشیدن به مسائل بنیادین و اساسی انسوان و   اگر یکی از تعاریف فلسفهْ
زیادی انتزاعی و تجریودی   ی و تا حدّاموری کلّ نْاگر مسائل بنیادی و ،جهان باشد

نخست با حیات روزمره و مسائل  ةطبیعی است که مسائل فلسفی در درج ،باشند
جزئی و جاری زندگی ربط مستقیم کمتری داشته باشند و شواید یکوی از وجووه    

 نیز همین باشد.« علم کلی»تسمیه فلسفه به 
هایی که در آن فلسفه پای بر زموین مسوائل   تشاید بتوان گفت یکی از موقعیّ

و بوه تأمول   ین کنود  شود که شنجد خواسته میگذارد و از او بهجاری زندگی می
بواط و درگیور اسوت،    اموری بپردازد که زندگی واقعی آدمی با آنهوا در ارت  ةباردر

دهود و  ای فراگیر در حیات بشوری ر  موی  گیر و مشکلهلماای عآنجاست که بلیه
گذارد که آدمیان در توضویح و توجیوه   شنان ابعاد وسیع و آثار عمیقی بر جای می

انند و در پی پاسخ و توضیحی بورای اقنوا  اذهوان و    مر میشرایی وقو  آن متحیّ
 آیند. ضمایر خود نسبت به آن برمی

و از آنهوا   گیرنددو نهاد بیشتر در معرض سؤال قرار می در این عرصه معموالً
یکی دین و دیگری فلسفه. این توضیح هم بیشوتر   ،شودتوضیح و پاسخ طلب می

نه بیان علت فواعلی قریوب را   روگ هاست،از جهت طلب علت غایی وقو  پدیده
ت ایون  ه به تفاوت ماهیّو همیشه علم بر عهده داشته است. طبیعی است که با توجّ

طبوع مبتنوی بور    پاسخ دین بوه های آنها به مسائل نیز متفاوت باشد. پاسخ ،دو نهاد
 ،اصول و مبانی خاصی است که از قبل در آن پذیرفته شده است و بر این اسواس 

پذیری ارائوه شووند،   گونه توضیح عقلد به هیچها بدون تقیّسخگاه ممکن است پا
کننود.  هایی از این دسوت ارائوه موی   پاسخ رات جبری و اشعری غالباًکه تفکّشنان

رود که به هر روی تی دیگر دارد و از او شنان انتظار میفلسفه از این جهت موقعیّ
پاسخی ارائه کند که عقل و اندیشه را اقنا  کند و استدالل و تحلیل وجه شاخص 
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مراتوب دشووارتر و   عی بوه آن باشد، و البته روشن اسوت کوه اجابوت شنوین تووقّ     
 ت.تر اسسهمگین
گیور کرونوا و پیامودها و    ویوروس عوالم   حاضر که به مناسبت شیو  ةجموعم

ای از حاصل تالش و مساهمت مجموعه ،فراهم آمده تبعات فردی و اجتماعی آن
رضایی و است که به اهتمام و نظارت علمی آقای دکتر حسین شیخ استادان فلسفه

 پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هیئت تألیف یافتوه  ةبا پشتیبانی و حمایت مؤسس
 شود.وران ارجمند تقدیم میاینک به محضر اندیشمندان و دانش است و
آمده در این نوشوتار  از عنوان کتاب پیداست، مجموعه مقاالت فراهم کهشنان 

اند آثار آن را مورد بررسی قرار دادهاز دیدگاهی عقلی و فلسفی بیماری یادشده و 
اند. البته این بدان معنا نیسوت  ه کردهبه موضو  توجّ خاص ایو هر کدام از زاویه

مربوط به پاندمی کرونا باشد، شه گواهی ایون    که موضو  تمامی مقاالت مستقیماً
. امیود  تری بررسوی شوده اسوت   جامع اوینتر و تحت عنموضو  در بستری فرا 

جامعوه علموی کشوور و     ةاست حاصل این سعی و کوشش فلسفی مورد اسوتفاد 
 .پژوهان عزیز قرار گیرداستادان و دانش

 


