
 
 

 ١٣٩٠شھریور  ۵شنبھ 

 روح سلطانی ز زندانی بجست

 
 پیمان مالذ

اسی دانشگاه یو سی ال ای درگذشت. خبر مثل دکتر حسین ضیائی استاد فلسفھ و رئیس دپارتمان معتبر ایرانشن
ھمیشھ کوتاه بود و باز ھم مثل ھمیشھ پیش از آنکھ فکر کنی اتفاق افتاد. حسین ضیائی را می توان از آن دستھ 

"انسان رنسانس" نامیده می شوند. انسانھائی کھ نھ تنھا در چندین حیطھ از   انسانھا دانست کھ در ادبیات غرب
توانائی ھای انسانی تخصص دارند، بلکھ در بعضی جز سرامدان آن حیطھ محسوب می شوند. علوم و دانش و 

ادبیات، نسخھ شناسی و ترجمھ و تصیح نسخ، فلسفھ اسالمی و احاطھ کم نظیر بر فلسفھ اشراق،ریاضیات و 
دستگاھی  از سوی دیگر نقاش بود و گھ گاه شعر ھم می سرود. با موسیقی فلسفھ ریاضی، فلسفھ سیاسی و.. 

 .ایران بھ خوبی آشنا بود وتحوالت سیاسی و سیر جریان اندیشھ در ایران را دنبال می کرد

دکتر ضیائی از برجستھ ترین پژوھشگران فلسفھ اشراق بھ شمار می آمد. در سھروردی پژوھی برتالیفات 
دی می دانست.او معتقد ومنظم فلسفھ سھرور  وجھ تمایز سھروردی را سیستم منطقی  مشائی او متمرکز بود و

بود مباحث در فلسفھ اشراق بخصوص در زمینھ شناخت اگر ساختمان یافتھ و با زبانی فنی بیان شود حتما 
مورد توجھ فلسفھ جدید غربی خواھند گرفت. او معتقد بود برای گفتگوی شرق و غرب بخصوص از بعد 

فی کرد، آثار اغلب مستشرقین را بھ علت ناآشنائی فلسفی باید فلسفھ اسالمی را با زبان فنی بھ اھل فلسفھ معر
آنان با ساختار تحلیلی فلسفھ اسالمی در حد توصیفھای کلی و گاه حتی سطحی می دید. دکتر ضیائی سعی 

آکادمیک و پژوھشی خود را بر معرفی فلسفھ اشراق بھ زبان فنی و ساختاری منطقی و یا بھ بیان خود "برای 
اندیشیدن در ساختارھای منظم و سازگار فلسفی" گذراند. علی رغم تخصص در بیان نتایج برھانی شده 

ریاضیات و دید تحلیلی بھ فلسفی، دکتر ضیائی گھگاه شعر می سرود. بر ادبیات و شعر کالسیک و کھن 
معتقد بود: "گذار از نفس محدود بھ نفس و بھ  احاطھ داشت. فردوسی و حافظ و نیما و فروغ را می ستود. 

دانای خالق، نشان دھنده ی تبدیل انسان بھ عنوان انسان، بھ انسان بھ عنوان شاعر است، کسی کھ حکمت نفس 
شعر و بیان شاعرانھ را دارای  از نظر او غایت فلسفھ شعر بود و". [1] خالقھ اش ورای درک ساده است

 .منطقی بھ آن دست نمی یابد-قدرت القای خاصی می دانست کھ بیان فلسفی

استاد در دپارتمانھای اسالم شناسی و ایران شناسی در دانشگاه یو سی ال ای بود.  ١٩٨٨دکتر ضیائی از سال 
کمیلی، مسولیت دپارتمان معتبر عالوه بر تدریس مدام و سمت استادِی مشاور برای دانشجویان تحصیالت ت

ایران شناسی این دانشگاه را نیز بر عھده داشت. دکتر ضیائی لیسانس خود را در ریاضی و فیزیک محض 
دانشگاه ییل و مدارک دکترای خود را در رشتھ فلسفھ اسالمی از دانشگاه ھاروارد دریافت کرده بود.   از

دانشگاه شریف تھران، ھاروارد و چندین داشگاه دیگر تدریس عالوه بر یو سی ال ای، دکتر ضیائی مدتی در 
 .کرده بود



اغلب مقاالت فلسفی نوشتھ شده توسط دکتر ضیائی بھ دو زبان انگلیسی و فرانسھ است و ھنوز بھ فارسی 
و نشر در مجلھ  ترجمھ نشده اند. اخیرا بھ ھمت علی دھباشی بعضی از مقاالت دکتر ضیائی در حال ترجمھ 

خارا بود. از کتابھای دکتر ضیائی می توان بھ : فلسفھ ریاضیات، اشراق و معرفت در وزین ب
ترجمھ ی حکمت االشراق و پرتونامھ سھروردی بھ انگیسی  ، سھروردی ، نور در حکمتسھروردی اندیشھ

خ علوم و دکتر ضیائی بھ عنوان رئیس دوره ای انجن علمی معتبر "جامعھ بین المملی تاری  نام برد. سال گذشتھ
تحت  بھ ھمت و نظارت دکتر ضیائی کتبی  ١٩٩٨فلسفھ اسالمی و عربی" انتخاب شده بود. از سال 

مجلد کتاب از پژوھشگران مختلف در این  ١٢"سنت روشنفکری در ایران" چاپ می شد کھ تا بحال  عنوان 
 .مجموعھ بھ چاپ رسیده است

انجام داده بود، معتقد بود سھروردی در صدد بود  فلسفھ سیاسی سھروردی  دکتر ضیائی تحقیق وسیعی در
فیلسوف  -سھروردی مسئلھ پادشاه نظام سیاسی نوینی را براساس نظام اشراقی ارائھ کند،   نظام سیاسی

دھد و دھد و آن را در زمینھ فلسفھ اسالمی رشد میکند و بھ آن جنبھ اساطیری ایرانی میافالطونی را اخذ می
 .نھ فاضلھ بود و سرانجام جانش را نیز در این راه باختبھ دنبال نوعی مدی

است صرفا ایده  اما با این وجود دکتر ضیائی بھ جد معتقد بود: "حكومت مطلق، حكومت عدل الھی حكومتی  
و در عالم محسوس  آل، یعنی ذھنی، و مدینھ فاضلھ نیز صرفا آرمانیست، و بیانش در زبان تمثیلی می گنجد، 

د، ابدا. یعنی فرایافتی است ملكوتی و جبروتی، و بھ ھیچ روی در عالم ملک تحققی ندارد" و متحقق نمی شو
در مصاحبھ ای بیان کرد بھ طور خالصھ استفاده ای کھ امروز از فلسفھ سیاسی اسالم می توان کرد چنین 

این ریاست باید  است: "رکن اول در نظام مبتنی بر فلسفھ سیاسی اسالم و فلسفھ سیاسی شیعھ، ریاست است.
مبتنی بر دانش و برمبنای خواستھ مردم باشد. ھدف آن نیز حرکت بھ سمت مدینھ ای است کھ تحصیل سعادت 

در پرتو عدالت و قانونمندی برای ھمھ بھ طور یکسان میسر باشد. من فکر می کنم کھ چنین گزاره ای   در آن
 ".می تواند سرلوحھ بسیار زیبایی برای ھمٔھ ما بشود

عاله بر مرتبت علمی و پژوھشی، دکتر ضیائی برای شاگردان خود فراتر از یک معلم معمولی بود. محور 
اصلی کار و فعالیت فرھیختگان را درستی و راستی می دانست و بھ دانشجویانش درستی و راستی و 

ه بود و نوشتھ از اخالقیات و حکمت خواند  خردورزی و اصالت عقل و پرھیز از دروغ می آموخت. بھ آنچھ
بود، ملتزم بود. اخالق عملی را زندگی خود نمایان ساخت. انسان بودن را "دشواری وظیفھ" می دانست و 

 ."ھمواره می گفت: "ما نسبت بھ موجودیت خودمان و نسبت بھ تاریخ مسئولیم

دو سال برخالف ظاھر جدی و خشک و فیلسوفانھ، قلبی رئوف ومھربان و روحی بغایت حساس داشت. در .
گذشتھ و پس از اتفاقاتی کھ در ایران افتاد آرام و قرار نداشت. خشونت و سبعیت حاکمیت در برابر مردم و 

می گفت   اتفاقات زندانھا را تاب نمی آورد. با آنکھ پیشتر از ورود مستقیم بھ مسائل سیاسی پرھیز می کرد،
ت این اعتراض و این "قیام ملی" روا نیست. سکوت در برابر این شدت خشونت و عدم حمایت قاطع از عمومی

بحث   فردوسی و شاھنامھ تدریس کرد و از مسولیت ما در برار ایران می گفت. بارھا و بارھا پس از اتمام
درسی، از اتفاقات ایران می گفت و می پرسید و بغض می کرد و می گریست. بھ عنوان یکی از شاگردان 

خود نوشت: "در این زمان نیاز من، آرزوی من دعای شبانھ روزی   ھکوچک او شاھد بودم کھ ھمانگونھ ک
من، فکرم، وجودم، دردم، و آه شبانگاھم ھمھ و ھمھ معطوف بھ آزادی سرفرازی، استقالل، راستی و درستی، 

 ".[2]   و قدرت ایران است

در دو سال اخیر دعوتھای دانشجوئی برای سخن گفتن درباره مسائل ایران را پذیرفت و از دید فلسفی درباره 
نوشت و از دانشگاھیان خواست در برابر این فجایع   عدم مشروعیت حاکمیت سخن گفت. نامھ ھای اعتراضی



در اختیار داشت از برنامھ ھای اعتراضی حمایت کرد و خود سکوت نکنند. با تمام امکاناتی کھ در دانشگاه 
پیش قدم تشکیل چندین کنفرانس و جلسھ سخنرانی درباره مسائل روز ایران در دانشگاه یو سی ال ای شد. 

امیدھا ” رستاخیز“جنبش سبز را قیام مردم ایران بر علیھ پلیدی ھا و کجی ھا و خرافھ ھا می دانست و بھ این 
 .داشت

حسین ضیائی سرمایھ ای اخالقی و سرمایھ ای ملی برای ما ایرانیان بود. جای خالی و فقدان او محسوس  دکتر
بار دیگر جنبش آزادیخواھی مردم ایران یکی دیگر از پشتوانھ ھای اخالقی و معنوی خود را و  خواھد بود. 

ھمچنین شاگردان او آموزگاری رشتھ نحیف ایرانشناسی یکی از بزرگترین دانشمندان خود را از دست داد و 
 .می داد را از دست دادند” [3]درس زندگی“بی مانند و شفیق کھ 

بدن نماید ". دکتر  راده خود، خلعدانیم مگر وقتی كھ بتواند با اشیخ اشراق می گوید: "ما حكیم را حكیم نمی  
حسین ضیائی زیبا زیست و آنگونھ کھ می خواست این جھان را ترک گفت. زندگی پربار و سرمایھ معنوی بھ 

   شعری از الف. بامداد است کھ  جامانده از او بھ تمام مصداق

 امداالن تنگی را کھ درنوشتھ
 بھ وداع

 :نگرمفراپُشت می

 ر جانکاه بودفرصت کوتاه بود و سف
 .اما یگانھ بود و ھیچ کم نداشت

باشد کھ آنگونھ کھ او می خواست "مھربانی را بھ جای خشونت نھیم، راستی را بھ جای دروغ، و نشان دھیم 
کھ مھربانی ما ایرانیان واقعیست، و ما بھ دنبال آنیم تا پرتو خرٔه ایزدی و درخشش نور االنوار را بر تمامی 

 ".[4]پراکنده کنیمایران، میھنمان، 

  

 پانویس

 ٨٠ضیائی حسین، حافظ لسان الغیب حکمت شاعرانھ ایران، مجلھ بخارا، شماره  -1 

 /www.rahesabz.net/story/4890 نامھ بسرھذاده بھ فرھیختگان ایران 2- 

 نقل قول از شروین امامی -3 

 ھمان -4 

  

 


