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مسألۀ «من» و جز «من»
غالمحسین ابراهیمی دینانی
عضو هیئت علمی بازنشستۀ دانشگاه تهران

چکیده :مرجع ضمير «من» نميتواند شكل و بدن بوده باشد .مرجع ضمير «من» حتّي نميتواند
روح و نفس شناخته شود .آنچه «من» خوانده ميشود ،در عين اينكه همه چيز را در خود منعكس
ميسازد ،همواره در ميان خود و غير خود فاصله ميبيند و از آنچه جز «من» است ،سخن به ميان
ميآورد .بدين ترتيب ،ميتوان از مسألة من و در پي آن از مسألة «من» و جز «من» سخن گفت.
مسألة «من» و جز «من» يكي از مسائل عمده و بنيادي است كه انسان قبل از هر چيز ديگر با آن
سروكار دارد ،و بلكه ميتوان گفت كه هيچ مسألهاي در اين عالَم قبل از مسألة «من» و جز «من»
قابل طرح شدن نيست .بنابراين ،ميتوان گفت كه اين مسأله« ،اصلاألصول» به شمار ميآيد .مسألة
مزبور به صورتهاي ديگر همواره در ميان افراد بشر مطرح بوده است؛ با اين همه به محتواي
ژرف آن كمتر توجّه شده است .سرنوشت شرك و توحيد به بررسي درست اين مسأله گره خورده
است .به همين دليل ،ميتوان گفت كه انديشيدن در مورد آن از اهميت فوقالعاده برخوردار است و
اوراق پيش روي ،كوششي در جهت بررسي آن است.
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 [* 1استاد دینانی تبلور نوزایی و باززایی مکرر یک سنت در دل خویش است .ایشان در اینجا در بستر طرح فلسفة اسالمی از دید نوعی سوبژکتیویته ،و
با وفاداری به اصول فلسفه اسالمی و با تعبیر مجدد آنها ،تا بدانجا پیش میرود که به راحتی و با بهرهگیری از تعابیری نو ،میتواند بگوید که مسألة من
و جز من« ،اصل االصول» است .این متن و چکیده بهتمامی ،پارههایی از کتاب ایشان با عنوان «من» و جز «من» است که ما تنها آنها را برگزیدهایم و با
نظمی منطقی در پی هم آوردهایم .دبیر].

