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کلّىات )1(

سال گذشته، با معناى فلسفه و روش آن به اختصار آشنا شدىم. آموختىم که فلسفه مى کوشد تا 
کلّى ترىن امورى را که انسان با آنها روبه روست تبىىن عقالنى کند؛ مثالً انسان در حوزٔه علوم  تجربى 
براى تبىىن عقالنى مبانى کلى و پاىه هاى اصلى اىن علوم، مانند اصل واقعىت داشتن جهان خارج، اصل 
قابل شناخت بودن جهان، اصل علّىت و اصولى نظىر اىنها به فلسفه نىازمند است. اىن اصول و مبانى 
گرچه نقطٔه اتکاى همٔه علوم به حساب مى آىند، ولى خود در هىچ ىک از اىن علوم مورد بررسى قرار 

نمى گىرند. دانشى که عهده دار تحقىق در اىن اصول است، فلسفه نام دارد.
در  واقع اىن پرسش که چگونه و با تکىه بر کدام مبانى و روش ها مى توان طبىعت را شناخت و به 
اىن شناساىى اعتماد کرد، به پاسخى قانع کننده نىاز دارد. پاسخ گوىى به اىن پرسش تنها از فلسفه انتظار 
مى رود. فلسفه، هم مبانى علوم را تحکىم مى کند و هم دربارٔه اعتبار و ارزش روش تجربى در    شناخت 

طبىعت سخن مى گوىد و حدود تواناىى روش تجربى را تعىىن مى نماىد. 

یادآوری
تطبىق 

عبارات زىر با کدام ىک از اصول مبانی فلسفی علوم تناسب دارند: 
١ــ مطمئن هستم که اگر دست خود را روی آتش ببرم می سوزد. 

٢ــ همٔه فلزات در همه جا در اثر حرارت منبسط می شوند. 
٣ــ هنگامی که آب در °١٠٠ به جوش نىاىد، با بررسی علل به جوش آمدن آب در °١٠٠ به وجود 

مواد ناخالص آب پی می برىم. 
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٤ــ با توجه به قوانىن انبساط و انقباض فلزات پی می برىم که به هنگام ساختن رىل های راه آهن 
بىن آنها فاصله اىجاد کنىم. 

٥ــ می توانم به فهم خود برای پىدا کردن روابط بىن پدىده ها اطمىنان داشته باشم. 
فلسفه عالوه بر تحقىق دربارٔه مبانى کلى همٔه علوم تجربى، دربارٔه مبانى خاص علوم انسانى نىز 
به پژوهش مى پردازد. به طورى که رشته هاى مختلف علوم انسانى، مانند روان شناسى، جامعه شناسى، 
سىاست، حقوق و ... هرىک بر نوعى بىنش فلسفى نسبت به انسان متکى است و براساس دىدگاه هاى 

متفاوت فلسفى، مکاتب و روش هاى گوناگونى در رشته هاى علوم انسانى پدىد مى آىد.

تأمل فلسفی
برای پاسخ به سؤاالت زىر به کدام ىک از دانش هاىی که در سمت چپ نوشته شده نىازمندىم؟ 

آنها را به ىکدىگر وصل کنىد. 

ــ فلسفٔه هنر

ــ فلسفٔه اخالق

ــ فلسفٔه علوم انسانی

ــ  فلسفٔه علوم اجتماعی

ــ معرفت شناسی

ــ فلسفٔه سىاست

ــ روان شناسی ادراک

ــ فلسفٔه تارىخ 

١ــ فهم را چگونه می توان تبىىن کرد؟                                                 

٢ــ آىا تارىخ علوم انسانی می تواند از علوم انسانی جدا شود؟                

ادراک  موقع  اعصاب  سلسلٔه  و  انسان  مغز  در  فعالىت هاىی  چه  ٣ــ 

صورت می گىرد؟ 

٤ــ آىا می توان برای سىر حوادث در تارىخ بشر قوانىنی را کشف کرد؟ 

٥ــ چه کسی بر ما حّق حکومت دارد؟                                               

٦ــ آىا تصورات بسىار زىاد ما از اشىا می تواند در ذهنی که از جنس 

ماّده است جابگىرد؟ 

٧ــ اگر کسی به تأثىر مطلق پاىگاه اجتماعی روی انسان عقىده داشته 

باشد، چه فلسفه ای را باىد بپذىرد؟                                                                                                        

٨  ــ آىا اخالق مطلق است و ارزش های اخالقی تابع شراىط نىست؟ ىا 

اىنکه اخالق نسبی است و ارزش های اخالقی تابع شراىط و مقتضىات زمان اند؟ 

٩ــ زىباىی در شعر چه تفاوتی با زىباىی در نقاشی دارد؟                       

١٠ــ چه کسی حق دارد برای مجازات مجرمان قانون وضع نماىد؟ 
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مابعدالطبىعه1
قلمرو اصلى فلسفه ، پهنٔه بى پاىان هستى است. فلسفه، علم هستى شناسى است و به اىن اعتبار 
به آن »مابعدالطبىعه« گوىند. مابعد الطبىعه )متافىزىک( به شناخت اشىا ــ فقط و فقط از آن جهت که 

هستند و »هستى« دارند ــ مى پردازد2.
هرىک از علوم گوناگون به مطالعٔه چهره اى خاّص از موجودات مى پردازد. رىاضىات با کمىت و 
مقدار اشىا سر و کار دارد؛ فىزىک خواّص ظاهرى اشىا مانند سردى و گرمى، حرکت و سکون، جرم، 
نىرو، شتاب و ... را مطالعه مى کند؛ زمىن شناسى با عوارض زمىن و مواد تشکىل  دهندٔه آن سر و کار 

دارد؛  زىست شناسى حىات موجودات زنده را بررسى مى کند و ... .
فلسفه با بود و نبود اشىا کار دارد و مى خواهد احکام و قواعد اشىا را از آن جهت که هستند 

و وجود دارند ــ نه از آن جهت که کمىت دارند ىا حىات دارند ىا جرم و انرژى دارند     ــ کشف کند.
بدىن ترتىب، »وجود« اساسى ترىن مفهوم و مدار همٔه بحث هاى مابعدالطبىعه است و موضوع اىن 
بحث ها شناخته مى شود. مابعدالطبىعه از ىک سلسله مسائل دربارٔه مطلق »وجود« ــ ىعنى وجوِد بدون 

هىچ قىد و شرط ــ سخن مى گوىد و احکام و عوارض آن را بررسى مى کند.

کشف
کدام ىک از اشکال زىر رابطه و نسبت بىن احکام وجود را با احکام و قوانىن مربوط به وجود 

عالم ماده نشان می دهد؟ توضىح دهىد. 

Metaphysics ــ ١
٢ــ نباىد »مابعدالطبىعه« را با »ماوراء الطبىعه« ىکى پنداشت. مابعدالطبىعه همان علم به وجود و احوال آن ىا همان وجودشناسى است و 
بنابراىن، ىک دانش به حساب مى آىد. ولى مراد از »ماوراءالطبىعه« )trans - physic(، مرتبه اى از عالم هستى است که وراى طبىعت و جهان 

مادى در نظر گرفته مى شود. پس »ماوراءالطبىعه« مرتبه اى از هستى است و »مابعدالطبىعه« علم به هستى است در حالِت کلى.

عالم وجود

عالم ماده عالم وجود عالم ماده
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روش مابعدالطبىعه
قلمرو مابعدالطبىعه مجموع هستى است نه بخش و قسمت وىژه ای از آن. مابعدالطبىعه در هر جا 
که موجودى وجود و حضور داشته باشد، حاضر است و حرفى براى گفتن دارد. فلسفه در شناخت 
از چهره هاى  پرده  برسد. فلسفه مى خواهد  به وجود محض  آنجا رىشه ىابى مى کند که  تا  هستى اشىا 
گوناگون ىک موجود مثل رنگ، شکل، جرم، انرژى، حرارت، حىات و ... کنار بزند و با واقعىت آنها 
روبه رو شود. مطالعه در چهره هاى ظاهرى اشىا وظىفٔه علوم گوناگون است، اما فلسفه به مطالعٔه عمق 
واقعىت اشىا مى پردازد. چنىن تعمقى در اشىا به روش تجربى و با اسباب و ابزار آزماىشگاهى مقدور 
نىست؛ زىرا اىن روش و ابزار تنها براى شناخت ظواهر و چهره هاى محسوس اشىا به کار مى آىد نه براى 
مطالعه در عمق و حقىقت نادىدنى آنها. مابعدالطبىعه، وجود اشىا را به کمک تبىىن عقالنى، ىعنى به روش 

تعقلى مى شناسد و با قدم عقل و برهان عقلى به پىش مى رود.
کار فىلسوف از اىن حىث به خوانندٔه ىک کتاب شبىه است. در ىک کتاب صدها سطر و هزاران 
کلمه با نظم و ترتىب خاصى در کنار ىکدىگر چىده شده  اند و خواننده در البه الى آنها در جست    و جوى 
معناست. خواننده در مطالعٔه خود مى کوشد تا از حروف و کلمات و جمالت بگذرد و معانى آنها را به دىدٔه 
عقل، مشاهده کند. از معناى ىک جمله به معناى جملٔه دىگر منتقل شود و سرانجام از معناى جزئىات 

به معناى کل کتاب دست ىابد و مقصود آن را درىابد.

٭ تأمل
در ابىات زىر مقصود از کلماتی که زىر آنها خط کشىده شده چىست؟ آىا انسان وجود حقىقی را 

با چشم درمی ىابد ىا با عقل؟ 

هست جمله  ببىنی  ا  ر ها  م  عد تا 
اىن ببىن باری که هر ِکش عقل هست 
اند افکنده  پس  سوی  را  هست ها 

پست محسوس،  بنگری  را  هست ها 
روز و شب در جست وجوی نىست است
نىســت هـا را طـالـب انـد و بـنـده انـد

زبان مابعدالطبىعه
در نظر فىلسوف نىز اشىا و موجودات در حکم حروف و کلمات و جمالت اند و وجود و هستى شان 
در حکم معناى آنهاست. فىلسوف با چشم تىزبىن عقل از اوصاف ظاهرى اشىا مى گذرد تا عمق آنها 
را مالحظه کند. او فهم خود را از معانى و حقاىق اشىا ىا احکام و عوارض وجود آنها به زبان خاصى 
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بىان مى کند و اىن معانى را در قالب اصطالحات وىژٔه خود عرضه مى دارد. مابعدالطبىعه مباحث خود 
را در ضمن مفاهىمى چون وجوب و امکان، علت و معلول، حادث و قدىم، جوهر و عرض، وجود و 

ماهىت و ... تبىىن مى کند.
 براى ورود به دانش مابعدالطبىعه، باىد ابتدا منظور فالسفه را از اىن اصطالحات به دقت درىابىم 
و آنها را با معانى عرفى اىن کلمات و لغات درنىامىزىم. در غىر اىن   صورت، مقصود مباحث فلسفى براى 

ما پوشىده باقى خواهد ماند.

تطبىق و مقایسه 
با توجه به ابىات زىر، توضىح دهىد زبان فلسفه چه تفاوتی با زبان ساىر علوم دارد؟ 

نـام هـا چـون دام هـاسـت  لـفـظ هـا و 
او  از  آب  جوشد  که  رىگی  ىکی  آن 
طلب حکمت  د  شو حکمت  منبع 

ماست  عمر  آب  رىگ  شىرىن،  لفِظ 
بجو را  آن  رو  است،  کمىاب  سخت 
سبب و  تحصىل  ز  او  ىد  آ فارغ 

هدف مابعدالطبىعه
همان طورکه مقصود خواننده از درک معانى کلمات و جمالت ىک کتاب، درىافت معناى کل 
کتاب است و تا اىن معنا براى خواننده حاصل نشود، غرض و هدف از مطالعه تأمىن نخواهد شد، مباحث 
وجود نىز در فلسفه به قصد شناخت کل جهان هستى است. فىلسوف مى خواهد تصوىرى جامع و صحىح 
از جهان هستى به دست آورد. در حقىقت، ىک تحقىق فلسفى به دنبال پاسخ گوىى به پرسش هاىى چون 
پرسش هاى زىر است: هستى از کجا آمده است و به کجا مى رود؟ چرا جهان هستى، واقعىت ىافته است؟ 
آىا هستى نابود مى شود؟ آىا در مجموع خود حق است ىا پوچ و بى معناست؟ آىا به راستى وحدت بر هستى 
حاکم است ىا کثرت؟ آىا هستى به ماّدى و غىرماّدى تقسىم مى شود ىا جهان هستى به همىن ماده و طبىعت 
منحصر مى شود؟ جاىگاه انسان در عالم هستى کجاست؟ چه ارتباطى بىن انسان و جهان هستى وجود 

دارد؟ آىا هستى در مجموع خود قانونمند است ىا بى قانون و بى ضابطه؟ و ....  
با ىک دىد کلى هستى را  و  نظر کند  به کل هستى  از وراى همٔه موجودات  فلسفه مى خواهد 
بشناسد. به همىن جهت، در تعرىف فلسفه گفته اند: »فلسفه سىر و حرکت انسان است، به صورتى که 

جهانى شود عقالنى، درست مشابه و نظىر جهان عىنى و خارجى1«.

١ــ الحکمُة هى صىرورُة االنساِن عالَماً عقلىاً مضاهىاً للعالَِم العىنى.
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هر آن کو ز دانـش بَـَرد توشـه اى           جهانى است بنشسته در گوشه اى

٭ جستجو 
معمای بزرگ و راز سر به  مهری که از آغاز آفرىنش تاکنون بشر را به خود مشغول داشته اىن 

سه سؤال است: 
١ــ جهان هستی از کجا پدىد آمده است؟ 

٢ــ چرا پدىد آمده است؟ 
٣ــ سرانجام هستی چه خواهد بود؟ 

پاسخ اىن سؤال ها را از چه علمی باىد درىافت؟ آىا تا به حال سعی کرده اىد به اىن سؤاالت پاسخ 
دهىد؟ آىا دىگران پاسخ های شما را قبول دارند؟ 

چرا فلسفه بىاموزیم؟
شاىد بپرسىد که چرا باىد فلسفه آموخت و وقت و عمر را در راه شناخت آرا و نظرىات فالسفه 
دربارٔه وجود و هستى صرف کرد. فىلسوفان در وجود شناسى، چه راهى را پىش پاى ما مى نهند و گره 

از کدام مشکل زندگى ما مى گشاىند؟ البته اىن پرسِش بىجاىى نىست.
اگر کسى را ببىنىم که مشغول آموختن کار با راىانه است ىا کمک هاى اولىه را مى آموزد ىا در حال 
تمرىن و تالش براى کسب هنر خوش نوىسى است، بى درنگ فاىدهٔ اىن آموزش ها را تصدىق مى کنىم. اىن 
امور با زندگى روزمرٔه ما ارتباط دارد و اگر کسى  بخواهد آنها را بىاموزد، او را مالمت نمى کنىم، اما اگر 
با افکار فىلسوفان و اشخاصى که عمر خود را در شناخت احوال هستى سپرى مى کنند، برخورد کنىم، به 
خود حق مى دهىم که درنگ کنىم و بپرسىم هستى شناسى چه سودی دارد؟ اىن بحث ها به چه کار مى آىد؟

لحظات حىرت
شاىد براى شما هم پىش آمده باشد که وقتى با عجله مى خواهىد مطلبى را ىادداشت کنىد، قلم 
برمى دارىد و هرچه روى کاغذ مى کشىد، چىزى نمى نوىسد. گوىى مرکب آن ناگهان خشکىده است. در 
اىن حال چه مى کنىد؟ ىا وقتى که براى انجام ىک کار فورى نىاز به تنظىم وقت دارىد، به ساعت خود 
نگاه مى کنىد و برخالف انتظار مى بىنىد که از کار افتاده است؛ چه اندىشه اى به ذهن شما خطور مى کند؟
بدانىم که  باىد  براى ما پىوسته همان حالت قلم و ساعت را دارند،  نىز  زندگى و جهان اطراف 
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تا زمانى که از پشت حجاب عادت به همه چىز مى نگرىم، زندگى را امرى عادى و جهان را نىز محىط 
زندگى عادى خود و دىگران مى بىنىم و همه چىز به چشم ما طبىعى جلوه مى کند، اّما هر عاملى که ما را 
از اشتغاالت روزمره ــ هر چند به طور موقت ــ بازدارد و براى لحظاتى حجاب عادت را از پىش چشم 
ما دور سازد، ما را دچار بهت و حىرت مى کند؛ حىرت در برابر هستى و وجود، حىرت در برابر زندگى. 
در اىن لحظات ما در آستانٔه تفکر فلسفى قرار مى گىرىم. به قول افالطون: »فلسفه منحصرًا با حىرت 

در برابر هستى آغاز مى شود«.

٭ تأمل
در ابىات زىر حىرت حافظ چه تفاوتی با حىرت مولوی دارد؟ 

در زلف چون کمندش ای دل مپىچ کانجا
نىفزود وحشتم  جز  رفتم  که  طرف  هر  از 

بی جناىت و  بی جرم  بىنی  برىده  سرها 
بی نهاىت راه  وىن  بىابان  اىن  از  زنهار 

)حافظ(
ىا نه اىن است و نه آن، حىرانی است
می کنی توّهم  گنجش  تو  نچه  آ

گنج باىد جست، اىن وىرانی است
می کنی گم  را  گنج  توّهم،  آن  ز 

)مولوی(
فطرت اّول و ثانى

صدرالمتألهىن، فىلسوف بزرگ اسالمى، در کتاب مبدأ و معاد از ارسطو نقل مى کند که طلب 
فلسفه در گرو عبور از فطرت اّول به فطرت ثانى است و بدون آن، فلسفه بى معنا و بى فاىده به نظر مى رسد.

مسائل  و  امور  با  تماس  و  برخورد  در  ما  عادى  حالت  همان  اّول،  فطرت  از  فالسفه  مقصود 
زندگى هر روزه است. در اىن حالت، آدمى به زندگى معمولى مشغول است، به کسب     و کار، تحصىالت 
دانشگاهى، ىافتن شغل خوب و پردرآمد، تأمىن موقعىت اجتماعى، تشکىل خانواده و ... مى اندىشد 
و در اهداف و مقاصدى که همگان در صدد دست ىافتن به آنها هستند، سهىم مى شود. اىن احوال و 
اهداف و اىن گونه نظرکردن به زندگى، به فطرت اّول تعلق دارد و چه بسا توجه آدمى در غالب اوقات 

عمر جز به همىن امور معطوف نگردد.
کجا به کوى طرىقت گذر توانى کرد تو کز سراى طبىعت نمى روى بىرون 
غبـار ره بنشـان تا نظـر توانـى کرد جمـال ىار ندارد نقاب و پـرده ولـى 
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الزمٔه عبور از فطرت اول اىن است که آدمى هرچند براى لحظاتى از قىد عقل معاش فارغ شود 
و با پرسش هاىى رو به رو گردد که پاسخ گوىى به آنها، به ظاهر سودى در برندارد و بنابر مصالح زندگى 
عادى مطرح نشده است، اما در حقىقت، ارزش آن به اندازٔه ارزش وجود آدمى است. اىن حال، همان 
فطرت ثانى است که آدمى را به ىک باره به حىرت و شگفتى دچار مى کند و حساب سودها و زىان هاى 

ماّدى را به هم مى رىزد.
حقىقت من چىست؟ معناى زندگانى چىست؟ جاىگاه من در جهان کجاست؟ آىا مرگ پاىان زندگى 

است؟ اصالً جهان از کجا پدىد آمده و به کدام سوى رهسپار است؟ و ... . 
اىن پرسش ها برخالف آنچه ظاهربىنان مى پندارند، برخاسته از بىمارى ىا جنون ىا بوالهوسى نىست؛ 
بلکه اقتضاى ذات بشر است. بشر ذاتاً متفّکر است و تفکر همان فطرت ثانى اوست. اىن فطرت، آدمى 
را به پرسش دربارٔه حقىقت وجود بر  مى انگىز د و سبب مى شود که او از روابط و مناسبات زندگى هر 
روزى بگسلد و به سوى درک و درىافت حقىقت اشىا و راز هستى برود. البته بى اعتناىى مردم عامى به 

اىن مسائل، ارزش آنها را از بىن نمى برد.

عمـو ـّت  هىـ مــا ک  ا ر د ا ز  ا عــجز 
شـان سـّر سـِرّ  و  هـىات  مــا که  ن  زا

مــگــو مطلــق  د  بو مــه  عا لــت  حا
عـىـان بـاشـد  مـالن  کـا چشـم  پىـش 

 
اىن فطرت انسان را به گوهر و حقىقت وجود خوىش نزدىک مى کند. 

آلبرت اىنشتاىن مى گوىد: »معناى زندگى بشر ىا حىات اجتماعى به طورکلى چىست؟ اگر کسى 
بپرسد که آىا طرح چنىن پرسش هاىى عقالنى است، باىد بگوىم انسانى که زندگى و حىات دىگران و حتى 
خودش را بى معنا و واهى مى پندارد، نه تنها موجودى بدبخت است؛ بلکه صالحىت زندگى هم ندارد1«.

نمونه یابی 
هرىک از موارد زىر متعلق به کدام ىک از فطرت های اّولی ىا ثانوی است؟ هرکدام را در جدول 

زىر در جای مناسب قرار دهىد:
الف( مسافرت برای کسب انبساط خاطر 

ب( کسب مهارت رانندگی 
ج( تفکر راجع به علل اّولىٔه عالم

١ــ »دنىاىى که من مى بىنم«، نوشتٔه پروفسور آلبرت اىنشتاىن.
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د( تالش برای زدودن اعجاب و حىرت
هـ( تفکر دربارٔه شغل آىنده 

و( تفکر دربارٔه رابطٔه عدل خداوند با کشتار بی رحمانٔه عده ای از مسلمانان آسىای شرقی
ز( چرا نىستم؟ 
ح( چرا هستم؟ 

فطرت ثانیفطرت اّول 

دین و فلسفه
انتظار  دىن  از  انسان  معناى حىات  و  انجام جهان  و  آغاز  و  وجود  مسائل  با  روىاروىى  در  ما 
دستگىرى و ارشاد دارىم. دىن الهى که از سرچشمٔه وحى مى جوشد، به بىان همىن مسائل مى پردازد و 
راه و رسم سعادت انسان را با تبىىن جهان و آغاز و انجام آن به ما نشان مى دهد. پس دىگر به فلسفه و 

دستاوردهاى عقل بشر چه حاجت است؟

نـام احـمـد نـام جـمـلـه انبـىـاســت     چون که صد آمد نود هم پىش ماست

در معارف وحى مطالب فراوانى مى توان ىافت که به طور مستقىم و غىرمستقىم به حقىقت و احوال 
وجود مربوط مى شود. آىات و رواىات به مناسبت هاى گوناگون در باب مبدأ وجود، نحؤه به وجود آمدن 
جهان، مراتب و درجات هستى، چگونگى سىر و تحول موجودات جهان، جاىگاه انسان در عالم هستى، 
ـ به صورت  معرفت خداوند و ارتباط جهان با خداوند سخن گفته اند. در قرآن کرىم و کالم پىشواىان دىنـ 
دعا ىا خطبه و خطابه ــ نکات فراوانى در اىن زمىنه آمده است؛ دو نکتٔه اساسى را دربارٔه اىن بخش از 

تعالىم دىن نباىد از نظر دور داشت.
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1ـ ماهىت فلسفى : طرح مباحث وجودشناسى در معارف الهى، هرگز ماهىت اىن مباحث را 
دگرگون نمى کند؛ ىعنى، هرچند اىن مباحث منشأ آسمانى دارند و حاصل اندىشٔه فىلسوفان نىستند؛ اما 

محتواىى فلسفى دارند و مواضع نظرى دىن را دربارٔه جهان هستى بىان مى کنند.
در متون دىنى مسائل فلسفى در قالب اصطالحات فالسفه مطرح نشده است، اما بىان ىک مسئله 

به هر زبانى که باشد، معناى نهفته در آن را تغىىر نمى دهد.
بحث دربارٔه احوال وجود در هرجا و به هر زبانى که مطرح شود، به قلمرو فلسفه تعلق دارد و 
مى توان آن را به شىؤه فلسفى مطالعه کرد. اختالف در تعابىر ىا تفاوت در چگونگى بىان اىن مسائل، تعلق 

آنها را به قلمرو فلسفه خدشه دار نمى کند.
چه بسىارند عارفان و متفکرانى که به زبان شعر و تشبىه، به همان معانى اى اشاره داشته اند که مراد 
فالسفه بوده، اما تعابىر آنها با تعابىر وکلمات فالسفه متفاوت است. خواجٔه شىراز به زبان خود مى سراىد:

حسن روى تو به ىک جلوه که در آىنه کرد
اىن همه عکس مى و نقش نگارىن که نمود

افتـاد اوهـام  آىىنـٔه  در  نقـش  هـمـه  اىـن 
ىک فروغ رخ ساقى است که در جام افتاد

ىا حکىم قاآنى سروده است:
همتاستى بى  که  تى  ذا سزد  را  بى حد  حمد 
ئنات کا ز  ا دمى  فىضش  گر  ا گردد  منقطع 
نسبت   واجب  به   موجودات   چون    شمس     است    و   ضوء

اشـىـاســتى لـق  خـا هـم  ىـکـتـاستـى  واحـد 
برخاستى ن  زما در  لم  عا ذرات  ز  ا هستى 
ستـى بّنا نسبـت  و  بنـا  ننـد  مــا بــه  نـى 

امام خمىنى ــ رضوان الله علىه ــ دربارٔه اىن اختالف در تعابىر مى فرماىند: »ىک مطلب اگر با 
زبان هاى مختلف هم بىان شود، باز همان مطلب است؛ مثالً فالسفه زبانى خاص خودشان دارند، عرفا 
نىز زبانى مخصوص دارند، شعرا هم زبان خاص شعرى دارند. زبان اولىای معصوم )ع( هم طور دىگرى 
است ... فالسفه به علت و معلول و مبدأ و اثر تعبىر مى کنند و عده اى از اهل عرفان نىز همىن معنا را 
به ظاهر و مظهر و تجلى و مانند آن تعبىر مى نماىند ... قرآن و ادعىه و اىن فالسفه و شعرا و عرفا همه 
ىک مطلب را مى گوىند. مطالب، مختلف نىست، تعبىرات و زبان ها مختلف است و نباىد مردم را از اىن 

برکات دور کرد ...1«.
اىن معانى فلسفى در کتاب و سنت به بىان دىنى و در قالب کالم خدا و پىشواىان دىن ابراز شده 

١ــ تفسىر سورٔه حمد، امام خمىنى )ره(.
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است. فراوانى اىن تعابىر در معارف دىنى، انسان را به تعمق و تدبّر در آنها وادار مى کند.

٭  تأمل
در قرآن عبارت »ُقْل َهاتُوا بُـْرهانَکُْم ِاْن کُنُْتْم صاِدقىَن« در ارتباط با کدام داستان به کار رفته؟ چرا 

خداوند از کافران برای مّدعاىشان طلب دلىل می کند؟ )بقره، ١١١(

نگاهى به آیات و روایات
براى نمونه، برخى از آىات و رواىات را که شامل اىن معانى است، از نظر مى گذرانىم:

. َن لَهم َانَّه الَحقُّ هم آىاتِنا ِفى االفاِق و فى انُفِسِهم َحتى َىتَبَىَّ
ٰ
َسنُرى

)فصلت، 53(
آشکار  بندگان کامالً  آىات قدرت و حکمت خود را در  آفاق جهان و نفوس  ما 

مى کنىم تا معلوم شود که خداوند حق است. 

َولِّلِه الَمْشِرُق َوالَمغِرُب َفاَىنَما ُتَوّلوا َفثَمَّ َوجُه اللِه.                       )بقره، 115(
مشرق و مغرب از آن خداست؛ به هر سمت روى آورىد، به او روى آورده اىد.

ُلُه ِااّل بَِقَدٍر معلوٍم.             )حجر، 21( َو ِاْن ِمن َشىءٍ ِاالِّعنَدنا َخزائِنُه و ما ُننَزِّ
و هىچ چىز نىست مگر آنکه گنجىنه هاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازٔه معىن 

نازل نمى کنىم.
ُل و االِخُر والّظاِهُر والباِطُن و هوبِکُلِّ َشىءٍ َعلىم.           )حدىد، 3( ُهَو االوَّ

اوست آغاز و اوست پاىان، اوست آشکار و اوست پنهان و او به هر چىز آگاه است.

َمد.      )توحىد، 1 و 2(  ُقل ُهَو الّلُه َاَحد، َالّله الصَّ
بگو: اوست خداى ىگانه؛ خداوند بى نىاز و غنى است.
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١ــ کافى، جلد اول صفحٔه 91، توحىد صدوق، چاپ مکتبة الصادق، صفحٔه283.
٢ــ شرح اصول کافى، صفحٔه 251.

٣ــ اّوُل الّدىن معرفُتُه و کماُل معرِفته التصدىُق به. و کماُل الّتصدىِق به توحىُدُه و کمال توحىِدِه االخالُص  لَُه. و کماُل االخالص له نَفُى 
صَف الله سبحانه فقد َقَر  نَه َو َمن َقَرنه فَقد ثّناه و  فاِت َعنُه.ِ لشهاَدِة کُلِّ صَفٍة َانّها غىُرالموصوِف َو شهاَدِة کُـلِّ موصوٍف َانّه َغىُر الّصفِة. فََمن َوَ الصِّ

ُه.... ُه فقد َعدَّ ُه و َمن َحدَّ َمن ثّناه فقد َجّزاه، و من  َجّزاه فقد َجِهلَه و من َجِهلَه فقد َاشاَرالىه و من اشارالىه فقد َحدَّ

در حدىث است که از امام سجاد )ع( دربارٔه توحىد پرسىدند. فرمود: خداوند مى دانست در 
آخرالزمان گروه هاىى ژرف اندىش خواهند آمد؛ از اىن رو سورهٔ توحىد و آىات اول سورٔه حدىد )ىعنى: 
هَُواالّوُل و اآلِخُر و الظَّاهُر و البَاِطُن َو هَُو ِبکُّل َشىٍء َعلىم( را فرستاد و هرکس سخنى غىر از آنها بگوىد 

هالک شده است1.
مطالعات دقىق فلسفى و عرفانى، حکما و عرفا را به اىن حقىقت رهنمون مى شود که آىات سورٔه 
فىلسوف  معرفت هستند. صدرالمتألهىن،  و  توحىد  مرتبٔه  اّول سورٔه حدىد، عالى ترىن  آىات  و  توحىد 
بزرگ اسالمى، در شرح اصول کافى مى گوىد: »... بهره هاىى که از آىات سورٔه مبارکه حدىد مى بردم، 
بىش از نتاىج آىات دىگر بود. لذا در هنگام شروع به نوشتن تفسىر قرآن، نخستىن بخشى که انتخاب و 
به تفسىر آن پرداختم، همىن سورٔه مبارکه بود و سپس به تفسىر گروه دىگرى از سور و آىات پرداختم و 
بعد از پاىان آن و پس از گذشت حدود دو سال، به اىن حدىث شرىف برخورد نمودم و نشاطم افزوده شد 

و به شکرانٔه اىن نعمت، خداوند مّنان را سپاسگزارى کردم2«.
در نهج البالغه و دىگر آثار منقول از على )ع( نىز حدود چهل نوبت به مسائلى از اىن دست پرداخته 

شده است. بعضى از اىن بحث ها طوالنى و گاهى بىش از چندىن صفحه است.
در خطبٔه اّول نهج البالغه، در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستى مى خوانىم:

» ... آغاز دىن، معرفت و شناخت کردگار است و کمال معرفت، اىمان به ذات آفرىدگار است. 
کمال اىمان در توحىد اوست و کمال توحىد در اخالص به ساحت مقّدس اوست و کمال اخالص در 
نفى صفات زاىد بر ذات اوست؛ زىرا هر صفتى غىر از موصوف و هر موصوفى غىر از صفتى است که بر 
آن عارض مى شود. پس هرکس براى خداوند صفتى زاىد قائل شود، او را قرىن و همدم چىزى ساخته 
است و هرکس که او را قرىن چىزى بداند، او را دو چىز انگاشته و هرکس خدا را دو چىز بىنگارد، براى 
آن ، جزء و بخش قائل شده و هرکس چنىن اعتقادى داشته باشد، خدا را نشناخته است. جاهل به مقام 
ربوبى به سوى او اشاره مى کند و هرکس چنىن کند او را محدود ساخته و هر محدودى قابل شمارش 

است و خدا منّزه از اىن نسبت هاست3«.
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على )ع( همچنىن دربارٔه موجودات برتر از عالم طبىعت که واسطٔه بىن خداوند و عالم طبىعت اند 
ــ ىعنى فرشتگان و مالئک ــ مى فرماىند:

»موجودات کاملى هستند عارى از ماده و قوه1؛ زىرا جملگى مجردند و فعلىت تمام دارند و در 
نهاىت کمال ممکن اند. ذات بارى بر آنها تجلى کرد، نورانى شدند و فىوضاتش را بر آنها افاضه نموده، 

به کمال ممکن رسىدند و درنتىجه نمونٔه بارز خلقت و واسطٔه فىض آفرىنش شدند.2«
فاطمٔه زهرا )س( در خطبٔه معروفى چنىن آغاز سخن فرمودند: »... خداىى که دىدگان او را 
دىدن نتوانند و گمان ها چونى و چگونگى او را ندانند، همه چىز را از هىچ پدىد آورد و بى نمونه اى انشاء 
کرد. نه به آفرىنش آنها نىازى داشت و نه از آن خلقت سودى برداشت، جز آنکه خواست تا قدرتش را 

آشکار سازد.3«

٭ جستجو
آىا می توانىد در سوره های زىر آىاتی را بىابىد که به مساىل فلسفی اشاره نموده باشد:

1ـ سوره بقره، 2ـ آل عمران، 3ـ مائده، 4ـ انعام
بارى، متون اسالمى نه تنها در مورد اىن مسائل سکوت نمى کند؛ بلکه سلسله مطالبى  را مطرح مى سازد 

که در جهان اندىشه، سابقه نداشته است و در هىچ ىک از ادىان گذشته نىز نشانى از آنها ىافت نمى شود.
2ـ دعوت به تفکر : نکتٔه دوم را با اىن پرسش مطرح مى کنىم: هدف وحى از طرح اىن مباحث با 
اىن وسعت و عمق چه بوده است؟ آىا هدف وحى اىن بوده که نحوه اى نگرش نسبت به جهان هستى عرضه 
کند تا مسلمانان با تدبر و تفکر و الهام گرفتن از آن، اندىشه و آگاهى خوىش را تکامل بخشند و فرهنگ 
اسالمى را به اتکاى اىن مبانى عمىق و استوار به رشد و بالندگى برسانند، ىا اىنکه مى خواسته مطالبى 
حل ناشدنى و غىرقابل فهم را عرضه کند و اندىشه ها را به تسلىم و سکوت و قبول کورکورانه وادارد؟  
تارىخ اسالم نشان مى دهد که در صدر اسالم، در مىان عاّمه )مسلمانان اهل سنت( دو جبهٔه مختلف 

١ــ منظور از ماّده و قّوه همانا استعداد براى تغىىر و حرکت است. موجودات طبىعى به دلىل قّوه و ماّده اى که دارند، پىوسته در معرض 
تغىىر و تحول اند و مى توانند از نقص به سوى کمال حرکت کنند، اما موجودى که همٔه کماالت ممکن خوىش را واجد باشد، دىگر تغىىر و تحول 

نمى پذىرد. از اىن رو، فعلىت کامل دارد.
َِّتها ِمثَالَُه فَأظَهَر عنها  ، خالىٌة عن القّوِة و االستعداد، تَجلّٰى لها فاَشرقت و طَالََعها فتألالْت َوَألَْقى فى هُِوى ٢ــ صوٌر عارىٌة عِن المواِدّ

لم. ج 2، ص 417( افعالَه. )غررالِحَکم و درَر الَکِ
٣ــ  بالغات النساء، خطبٔه دوم.
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در قبال مسائل ذکرشده پدىد آمد. ىکى جبهٔه نفى و تعطىل که پىشروان آن گروهى به نام »اهل حدىث« 
بودند  آنها که معلوماتشان در حدود نقل و رواىت احادىث بود، هرگونه بحث و تعمق و تجزىه و تحلىل 
در اىن مسائل را ناروا مى شمردند اّما جبهٔه دىگر که معتزله پرچم دار آن بودند، بحث عقلى را درمباحث 
مابعدالطبىعٔه دىن جاىز مى دانستند و به آن اهتمام مى ورزىدند. در مىان اهل سّنت، گروه معتزله به شىعه 
نزدىک تر و کم و بىش از عقل فلسفى و استداللى بهره مند بودند، اما نتوانستند در برابر موج مخالف، 

اىستادگى کنند و سرانجام تقرىباً منقرض شدند.
ىکى از فقهاى جماعت گفته است:

»هرچه خداوند خودش را در قرآن توصىف کرد، نباىد تفسىر کرد و دربارٔه آن بحث نمود. تفسىر 
اىن گونه آىات، تالوت آنها و سکوت دربارٔه آنهاست«.

دربارهٔ ىکى از فقهاى چهارگانٔه اهل سّنت نوشته اند:
»شخصى از او دربارٔه آىٔه الّرْحٰمُن َعلَى الَعْرِش اْستََوى1 سؤال کرد. او آن چنان خشمناک شد 
که هرگز آن گونه دىده نشده بود. عرق بر چهره اش نشست. جمع حاضر همه سرها را پاىىن افکندند. 
پس از چند لحظه، سربرداشت و گفت: کىفىت نامعلوم و استوای خداوند بر عرش، معلوم و اعتقاد به 

آن واجب و سؤال هم بدعت است«.
آن گاه خطاب به پرسش کننده گفت: تو که چنىن سؤاالتى دارى، مى ترسم که گمراه باشى. سپس 

او را از جلسه اخراج کرد.
اهل حدىث درپاسخ  کسانى که دربارٔه اىن مسائل مى پرسىده اند، جملٔه »الکىفىُة مجهولٌة و السؤال 

عنُه بدعٌة« را که ظاهرًا جملٔه شاىعى بوده، مطرح مى کرده اند.
٭  استدالل :

 ِعلٌم « از چىزی که دانشی در مورد آن نداری 
ٰ
با توجه به عبارت قرآنی» ،َوالتَقُف ما لَىَس لََک ِبـه

پىروی نکن ) اسرا آىه 36(. 
ـ به نظر شما آىه خطاب به چه کسانی است؟

ـ با توجه به آىات قرآن سخن اهل حدىث را چگونه ارزىابی می کنىد؟ 
دلىل خود را برای کالس توضىح دهىد.

١ــ خداوند بر عرش مستولى گردىد. )سورٔه طه، آىٔه 5(
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روش پىشوایان دین
اىن گونه  به  هرگز  مى کنىم،  مراجعه  )ع(  بىت  اهل  و  )ص(  اکرم  رسول  شخص  سىرهٔ  به  وقتى 
جواب هاى تحکم آمىز و به اصطالح سرباال برنمى خورىم؛ آنها هىچ سؤالى را محکوم نمى کردند و بدعت 
ْحَمُن َعلَى الَْعْرِش اْسَتَوى« و اىنکه معناى عرش چىست و استوای بر عرش چه  نمى شمردند. دربارهٔ آىٔه »الرَّ
مفهومى دارد، مکّرر از ائمٔه اطهار )ع( پرسش هاىى شده است و آنان نه تنها به تعطىل تفّکر امر نکرده اند؛ 
بلکه پاسخ هاىى درحّد توان فکرى پرسش کننده، بىان کرده اند. در »توحىد صدوق« و »اصول کافى« بابى 

با همىن عنوان باز و احادىث زىادى در اىن موضوع گردآورى شده است.
آىٔه 54 سورٔه اعراف مى فرماىند: »مردم در  استاد عالمٔه طباطباىى )ره( در تفسىرالمىزان ذىل 
شرح امثال اىن آىات مسلک هاى مختلفى انتخاب کرده اند. اکثر پىشىنىان )از عامه( بر آن اند که بحث 
در اىن گونه آىات روا نىست، علم اىنها را باىد به خدا واگذار کرد. اىن دسته، بحث از »حقاىق دىنى« 
و تعمق در ماوراى ظواهر الفاظ کتاب و سنت را ناروا و بدعت مى شمارند، اما عقل برخالف نظر آنها 
حکم مى کند و کتاب و سّنت نىز آنان را تأىىد نمى کند. آىات قرآن به شّدِت تمام به تدبّر، تعّمق و کوشش 
در معرفت خداوند و آىات الهى از طرىق تذکّر و تفّکر عقلى دعوت مى کند و رواىات متواتر نىز در همىن 
معنا آمده است. معنا ندارد که به مقدمه اى که مستلزم نتىجه اى است، امر شود، اما خود آن نتىجه ممنوع 

باشد. دعوت به تذکّر و تفکّر براى معرفت است نه براى چىز دىگر ...«
فلسفۀ اسالمى : حاصل اىنکه، متون اسالمى از ىک طرف جهان شناسى به خصوصى را عرضه 
مى کند که با معرفت فلسفى، هم افق و سازگار است و از طرف دىگر، بر تفکر و اندىشه در اىن معارف 
اصرار مى ورزد و آن را از واجبات شرعى مى شمارد. قرآن کرىم پىوسته انسان ها را به تفکر در خلقت 
آسمان ها و زمىن و شناخت آثار صنع الهى دعوت مى کند. پىشواىان دىن نىز همواره مجال پرسش دربارٔه 

اىن مسائل را به مردم داده اند و اىشان را به اىن امر تشوىق کرده اند.
به اىن ترتىب، درمى ىابىم که گرچه معارف دىنى سرچشمٔه آسمانى دارند و از طرىقى غىر از تفکر 
بشر به دست ما رسىده اند، اما به ذات خود مهّىاى تبىىن عقالنى و فلسفى هستند و براى توضىح و تفسىر 
آنها مى توان از مفاهىم فلسفى و زبان مابعدالطبىعه مدد گرفت. به عبارت دىگر، خاستگاه فلسفٔه اسالمى 
را باىد در متن و بطن خود اسالم جست وجو کرد و نه در برخورد تارىخى اسالم با فلسفه هاى دىگر. 
مصالح الزم براى تکوىن ىک نظام مابعدالطبىعه همچون بذرهاىى در خود اسالم پراکنده بود و الزم بود 

قرن ها بگذرد تا اىن بذرها در اندىشٔه تربىت ىافتگان اىن مکتب آسمانى به ثمر نشىند.
بنابراىن، فلسفٔه اسالمى فلسفه اى است که محتواى اصلى و ستون فقرات آن را دىدگاه هاى ژرف 



16 فـه
سـ

فـل

کتاب و سّنت نسبت به جهان هستى تشکىل مى دهند و شکل و صورت و چگونگى تبىىن و استدالل در 
آن به شىؤه فالسفه است.

تردىدى نىست که استفاده از بىان فالسفه در تفسىر دىدگاه هاى اسالمى، پس از ارتباط تارىخى 
و فرهنگى مسلمانان با حکماى ىونان مىسر گردىد و درنتىجه، براى فهم فلسفٔه اسالمى، در آغاز باىد به 

چگونگى آشناىى مسلمانان با فلسفٔه ىونان بپردازىم.

تمرینات 
١ــ هرکدام از اصل های ذىل را در جای مناسب قرار دهىد: 

١( اصل واقعىت داشتن جهان 
٢( اصل قابل شناخت بودن طبىعت

٣( اصل درستی روش تجربه و آزماىش
٤( اصل ىکسان عمل کردن طبىعت

٥( اصل تبعىت همٔه موجودات از قاعدٔه علىت 
الف ــ آىا مفاهىمی مثل فلز، رادىوم، اشعٔه رادىواکتىو، بار الکترىکی چشمه صوت، طول موج  
از امور واقعی حکاىت می کند ىا ساخته و پرداخته تخّىالت بشرند؟ طبىعتاً براساس اصل … باىد از امور 

واقعی حکاىت کنند تا علوم ارزش و اعتبار پىدا کند. 
ب ــ آىا روابطی که بىن امور وجود دارد قابل کشف و شناخت است ىا خىر؟ در صورتی که 
قابل شناخت نباشد انسان در وادی سوفسطاىی گری گرفتار می شود؛ براساس اصل … آدمی قادر به 

شناخت طبىعت است. 
ج ــ روش هاىی که برای مشاهدٔه امور و روابط بىن آنها به کار می برىم درست است ىا خىر؟ در 
به  نمی تواند  و  نمی ىابد  پىشرفتی در علوم دست  به هىچ  انسان  نباشد  اىن روش ها درست  که  صورتی 
ىافته های خود اعتماد کند؛ لذا براساس اصل … انسان می تواند به ىافته های تجربی خود اعتماد نماىد. 
د ــ قوانىن کشف شده توسط دانشمندان علوم تجربی در صورتی در همٔه زمان ها و مکان ها 
جرىان دارد که طبىعت در همٔه زمان ها ىکسان عمل نماىد و اصل … به عنوان ىکی از مبانی فلسفی علوم  

چنىن امکانی را فراهم می آورد. 
ـ قوانىن علمی از چه چىزی حکاىت می کند؟ همٔه آنها بىانگر رابطه و نسبت چىزی با چىز دىگر  هـــ 
است که از آن به اصل علىت تعبىر می شود؛ در حقىقت همٔه قوانىن علمی در پرتو اصل … موّجه می گردد. 
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ُّوا فَثَمَّ َوجهُ اللِه« پس به هر سو روکنىد آنجا روی ]به[ خداست.  ٢ــ با توجه به عبارت »فأىنما تََول
چرا نمی توان خداوند را جسم دانست؟

٣ــ چه رابطه ای بىن آىٔه ١١٥ سورٔه بقره با خطبٔه اّول نهج البالغه درخصوص معرفت خداوند 
وجود دارد؟ 

٤ــ با توجه به بىان امىرالمؤمنىن علی علىه السالم در مورد فرشتگان به چهار خصوصىت آنها 
اشاره نماىىد.

٥ــ فطرت اّول و فطرت ثانی را با ىکدىگر مقاىسه کنىد و بنوىسىد الزمٔه عبور از فطرت اّول به 
فطرت ثانی چىست؟ 

٦ــ مابعدالطبىعه را تعرىف کنىد و بنوىسىد علوم و فلسفه هرکدام موجودات را از چه جنبه ای 
مورد مطالعه قرار می دهند؟ 

٧ــ هدف مابعدالطبىعه را به اختصار شرح دهىد. 
٨  ــ خاستگاه فلسفٔه اسالمی را توضىح دهىد. 
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کلّىات )2(

آشنایى مسلمانان با فلسفۀ یونان
در سال گذشته، به اختصار با فلسفٔه ىونان و نماىندگان بزرگ آن ــ ىعنى سقراط، افالطون و 
ارسطو ــ آشنا شدىم. مابعدالطبىعه در ىونان با اىن فالسفه و به خصوص افالطون و ارسطو به کمال 
خود رسىد و مىراث فکرى اىشان قرن ها موضوع تحقىق پژوهشگران و اندىشمندان بود. در آغاز، ىونان 
مرکز نشو   و نماى اندىشه هاى فلسفى بود، اما بعد از ارسطو رفته رفته مرکزىت خود را از دست داد و 

حوزه هاى فلسفى و علمى، به اسکندرىه١ منتقل شد.
حوزٔه اسکندرىه تا زمانى که مصر مغلوب مسلمانان شد، داىر بود و از اىن جهت، در انتقال تفکر 

ىونان به سرزمىن هاى اسالمى سهمى به سزا داشت.

2
فصل

کمه
الح

ىت 
ب

١ــ اسکندرىه نام شهرى است که اسکندر مقدونى آن را در سال 331 پىش از مىالد بنا کرد و پس از او سلسلٔه بطالسه که جانشىنان 
اسکندر در مصر بودند، اسکندرىه را پاىتخت خود قرار دادند و علم و دانش و فلسفه را تروىج کردند.
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نهضت ترجمه
مسلمانان در سال 638 مىالدى سورىه و عراق را تسخىر کردند و پس از چهار سال اىران را 
هم به تصرف درآوردند. در سال 661 مىالدى دولت بنى امىه در دمشق تشکىل شد. دوران خالفت 
بنى امىه آمىخته با ظلم و سىاهى بود. در اىن دوره، حکومت قومى و آداب جاهلىت تا حّدى تجدىد حىات 
ىافت. درنتىجه، شراىط براى فعالىت هاى فکرى و فرهنگى به حال تعطىل درآمد و فرهنگ اسالمى دچار 
فترت و رکود شد . خالفت بنى عباس نىز اگرچه با ظلم و ستم همراه بود اما از جنبٔه علمى، اوضاع را 

تا حدودى دگرگون کرد. خالفت اىن خاندان، دو واقعٔه مهم را به دنبال داشت:
اّول اىنکه اىرانىان به دستگاه خالفت راه ىافتند و دوم اىنکه بغداد مرکز خالفت اسالمى قرار 
گرفت. اىن هر دو واقعه، در تحول فرهنگى و نهضت ترجمٔه کتب علمى و فلسفى مؤثر افتاد. مى دانىم 
که خالفت عباسىان به ىارى اىرانىان استوار شد و بعضى از نخستىن خلفاى عباسى در محىط هاىى اىرانى 
تربىت شدند و وزرا و دربارىانشان نىز اىرانىانى فرهنگ دوست بودند. بدىن ترتىب، با راهنماىى وزىران 

و مشاوران اىرانى و دانش پرور، زمىنه براى تحولى علمى و فرهنگى فراهم شد.
از طرف دىگر، شهر بغداد در سال 145 هجرى، در زمان منصور دوانىقى و با توصىه و همکارى 

برمکىان تأسىس شد و دستگاه خالفت از دمشق به آنجا انتقال ىافت. 
اندکى پىش از فتوحات مسلمانان، انوشىروان ساسانى در خوزستان مدرسه اى تأسىس کرد و 
بسىارى از کتب سِرىانى، هندى و ىونانى را در آنجا گردآورد. اىن مدرسه هفت تن از فالسفٔه نوافالطونى1را 
که از آتن اخراج شده بودند، به استادى پذىرفت و به آنان اجازه داد که دانش خود را منتشر سازند. بدىن 

ترتىب، اىرانىان قبل از تسلط مسلمانان با فرهنگ ىونانى آشنا شده بودند.
پس از استقرار دولت عباسى در بغداد، به دلىل نزدىکى اىن محل با خوزستان، رجال سىاسى 
بغداد با جندى شاپور آشنا شدند و به اهمىت علمى آن پى بردند. پس از چندى، آنان مقدمات حضور 

استادان جندى شاپور را در بغداد فراهم کردند.
عالوه بر اىن، مىراث تفکر ىونانى از طرىق حوزٔه اسکندرىه به انطاکىه و سپس به َحّران منتقل شد. 

استادان فلسفٔه حّران درعهد خالفت معتضد عباسى از حّران به بغداد منتقل شدند.
از همان ابتدا، برمکىان مى کوشىدند تا خلفا را به تروىج علوم جندى شاپور وادار کنند. اىن امر 
در دوران خالفت هارون الرشىد ابعاد گسترده اى ىافت. هارون به توصىه و تشوىق وزىر خود، ىحىى 
برمکى، »بىُت الِحکَمه« ىا »َخزَانَُة الحکمه« را در بغداد تأسىس کرد. اىن محل، مرکز تجمع اهل علم و 

١ــ پىروان افلوطىن، فىلسوف ىونانى متأخر که نزد مسلمانان به شىخ ىونانى مشهور است، نوافالطونىان نام گرفتند.
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فلسفه و مترجمان کتب علمى و فلسفى از زبان هاى گوناگون بود. بىت الحکمه در دورٔه خالفت مأمون 
ـ رونق زىادى ىافت  ــ که مادرش اىرانـى و خـود تربىت ىافتٔه اىرانىان بود و به فلسفه اظهار تماىل مى کردـ 
و کار مطالعه و تحقىق باال گرفت. نقل و ترجمٔه علوم گوناگون از قبىل منطق، فلسفه، نجوم، رىاضىات، 
طب، ادب و سىاست از زبان هاى ىونانى، پهلوى، هندى و سرىانى بىش از پىش اهمىت ىافت و دستگاه 
خالفت از آن به نىکى حماىت مى کرد. چنان که نوشته اند هر کتابى که ُحنىن ِبن اسحاق مترجم معروف و 

زبردست آن زمان از ىونانى به عربى ترجمه مى کرد، مأمون هم وزن آن، زِر ناب به وى مى بخشىد.
در آغاز کار، اهل دانش به حوزهٔ جندى شاپور توجه بىشترى داشتند، ولى بعدها که نهضت ترجمه 
گسترش بىشترى ىافت، دىگِر مراکز علمى و به خصوص حوزٔه اسکندرىه اهمىت زىادى ىافت و به ترجمه 

از زبان ىونانى اهتمام بىشترى شد.

٭ جست وجو
آىا برای پىشرفت الزم است به مىراث علمی گذشتگان توجه نماىىم؟ دالىل خود را با دوستان خود 

درمىان بگذارىد آىا آنها با دالىل شما موافق اند ىا مخالف؟ دالىل مخالف آنها را جوىا شوىد. 

کشف رابطه 
نهضت ترجمه چه کمکی به تروىج علم و دانش به خصوص دانش فلسفه کرد؟ 

بررسی 
چرا خلفای عباسی شىفتٔه ترجمٔه آثار علمی پىشىنىان بودند؟ 

بارى، هنوز هشتاد سال از سقوط دولت ُاموى نگذشته بود که قسمت زىادى از تألىفات ارسطو 
و شارحاِن مدرسٔه اسکندرىه و بسىارى از کتب جالىنوس و برخى از محاورات افالطون به عربى ترجمه 
شد. دکتر ابراهىم َمْدکور1 مى گوىد: »مسلمانان مدت سه قرن به ترجمٔه آثار علمى و فلسفى و ادبى که ملل 
دىگر براى آنها به مىراث نهاده بودند، پرداختند. آنها اىن مىراث عظىم انسانى را از شش زبان گرفتند: 

عربى، سرىانى، پهلوى، هندى، التىن و به خصوص ىونانى.«

ترجمه های فلسفى
عالوه بر حنىن بن اسحاق که مترجمى بسىار توانا بود و آثارى را از زبان ىونانى به عربى ترجمه 

١ــ موّرخ فلسفه، اهل مصر.



21

کرد، پسر او اسحاق بن حنىن نىز مترجمى چىره دست بود. اسحاق برخالف پدرش که بىشتر به ترجمٔه 
کتاب هاى طبّى اشتغال داشت، به ترجمٔه کتب فلسفى و به وىژه آثار ارسطو و شروح آنها همت گماشت 

و برخى از کتاب هاى مهّم ارسطو را ترجمه کرد1.
عمِه2 کتاب  همچنىن ابوِبْشر َمـّتى بن ىونس، استاد فارابى، کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد. ابن ناِ
»ُاثُولوجىا« را که بخشى از تاسوعات3 افلوطىن4 است، ترجمه وِ کندى5 آن را اصالح کرد. اىن کتاب به 

اشتباه به ارسطو نسبت داده شد و به نام اثولوجىاى ارسطو معروف گشت.
به هر حال، همٔه آثار ارسطو و برخى آثار افالطون و افلوطىن ترجمه شد، اما مترجمان به اىن 
بسنده نکردند و براى فهم نکات پىچىدٔه حکمت ارسطو به ترجمٔه آثار شارحان او نىز دست زدند.از 
ـ به عربى ترجمه شد. ـ که ابن سىنا او را »فاضل متأخرىن« نامىده استـ  جمله، شرح اسکندر َافرودىسىـ 

٭ بررسی
آىا ترجمه های ىک اثر توسط مترجمان مختلف با ىکدىگر متفاوت است؟ به نظر شما چه چىز باعث 

اىن تفاوت می شود؟ 
بدىن ترتىب، مىراث فالسفٔه ىونان و آنچه از معارف ملل قدىم غرب آسىا در حوزه هاى اسکندرىه 
و حّران و غىر آنها تمرکز ىافته بود، در  دسترس مسلمانان قرار گرفت. مسلمانان نىز پرورش ىافتٔه دىنى 
بودند که از ىک طرف عالى ترىن معارف توحىدى و عمىق ترىن دىدگاه ها را در خصوص جهان هستى 
تعلىم مى داد و از طرف دىگر، راه را براى تحصىل علم و حکمت هموار کرده بود و پىشواىان آن را 

اعتقاد بر اىن بود که: 
َالِحکمُة َضالَُّة المؤِمِن، َفاطلُبوَها َولَو ِعنَد الُمشِرکِ.6

حکمت، گمشدٔه مؤمن است. پس آن را طلب کنىد ؛ حتى اگر نزد مشرک باشد.
آراى  در  اشتىاق  کمال  با  و حکمت  علم  به  دلىل عالقه مندى  به  مسلمانان  در چنىن شراىطى، 
گذشتگان نظر کردند و به زودى مجموعٔه معارف پىشىنىان را فرا گرفتند. در حقىقت، ىادگارهاى حکىمان 

١ــ از جمله کتاب هاى »نفس«، »اخالق« و ... .
٢ــ عبدالمسىح بن عبدالله حمصى معروف به ابن ناعمه.

٣ــ Enneads؛ نام کتاب افلوطىن که نُه بخش دارد )نُه گانه ها(.
٤ــ  Plotinus؛ فىلسوف مصرى االصل ىونانى متولد 204 مىالدى.

٥ــ  ِکندى را از نظر تارىخى نخستىن فىلسوف مسلمان مى دانند.
٦ــ بحاراالنوار، ج 78، ص 34.
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بزرگ ىونان، سرانجام به وارثان حقىقى آن در عالم اسالم منتقل شد. نوابغى مانند ابونصر فارابى و 
شىخ الرئىس ابوعلى سىنا و متفکران بزرگ دىگر که استعدادهاى فکرى و نىروى خالقىت آنان به برکت 
کتاب و سنت در اوج شکوفاىى بود، از طرىق همىن آثار ترجمه شده، با حکماى ىونان هم سخن شدند و 
آراى آنها را نقد کردند و نظام فلسفى نوىنى را سامان بخشىدند. اىن نظام فلسفى ضمن برخوردارى از 
آراى افالطون و به خصوص ارسطو، اندىشه هاى جدىدى را نىز دربرداشت که سبب گسترش هرىک 
از نظام هاى فلسفى گذشته، مى شد. بدىن ترتىب، فلسفٔه اسالمى به طور رسمى تأسىس شد. اىن فلسفه 

به جهت غلبٔه گراىش ارسطوىى در  آن، به فلسفٔه مّشاء1 معروف شد. 

ارزیابی
چرا فارابی و ابن سىنا را نمی توان صرفاً شارح فالسفٔه ىونان دانست؟ 

تأثىر در تفکر مغرب زمىن
و  افالطون  افکار  با  حدودى  تا  تنها  متمادى  قرن هاى  طى  وسطى  قرون  مسىحى  متفکران 
ـ که  نوافالطونىان آشناىى داشتند و سىطرهٔ فکرى اُ گوستىنوس فىلسوف مسىحى نامدار قرن پنجم مىالدىـ 
ـ تا قرن دوازدهم مىالدى ادامه داشت. از قرن دوازدهم به تدرىج آثار ابوعلى   سىنا  خود، نوافالطونى بودـ 
و ابن رشد به التىن ترجمه شد و در اختىار متفکران مسىحى مغرب زمىن قرار گرفت. آنان از طرىق آثار 
فالسفٔه اسالمى، عالوه بر کسب شناخت گسترده تر از اندىشه هاى ارسطو با ابتکارات فىلسوفان اسالمى 
که در راه سازگار  کردن اعتقادات دىنى با استدالل هاى عقلى گام هاى بلندى برداشته بودند، آشنا شدند. 
تا جاىى که از قرن سىزدهم به بعد عنصر درخشان عقل که در فلسفٔه اسالمى جاىگاهى خاص داشت، 
بر فرهنگ مسىحى تأثىرى آشکار به جا نهاد. در قرن سىزدهم دانشگاه پارىس، نخستىن دانشگاه مغرب 
زمىن، بنىان گذارى شد. استادان برجستٔه اىن دانشگاه متفکرانى چون آلبرت کبىر، توماس آکوئىنى و 
اساتىد دانشگاه هاى دىگر که پس از پارىس تأسىس شدند برخى به شدت تحت تأثىر ابن سىنا قرار داشتند 
و برخى نىز کامالً از تفکر ابن رشد پىروى مى کردند. از باب مثال، دانشگاه آکسفورد نىز که کمى بعد از 
دانشگاه پارىس در انگلستان تأسىس شد، از وجود کسانى چون راجربىکن2 بهره مى برد. بىکن از نظر 

١ــ معروف است که ارسطو در هنگام تدرىس در باغ لوکاىون،مدرسٔه خوىش قدم مى زد و در حال قدم  زدن فلسفه خود را بىان مى کرد 
و لذا فلسفٔه او به فلسفٔه مّشاء معروف شد.

٢ــ Roger Bacon ؛ از پىش گامان اولىٔه نهضت رنسانس در مغرب زمىن.
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فلسفى از ابن سىنا و از نظر علمى از ابنِ هىثَم، فىزىکدان بزرگ اسالمى، تأثىر مى پذىرفت و اىن تأثىرات 
در نوشته هاى او آشکار است. تأثىر عقالنّىت ابن سىنا و ابن  رشد در فرهنگ غرب به حّدى است که 
موّرخان فلسفه، اصالت عقل اروپاىىان را در عصر جدىد تا حّد زىادى متأثر از فلسفٔه اسالمى مى دانند.

جست وجو
نىازمند ترجمٔه فىلسوفان  چه چىز باعث شد که فالسفٔه غرب در اواخر قرون وسطی خود را 

اسالمی ببىنند؟ 

تکامل فلسفۀ اسالمى
آشناىى غربىان با فلسفٔه اسالمى تا ابن رشد محدود شد و از دىد آنان فلسفٔه اسالمى پس از او 
به پاىان خود رسىد، اّما اىن فلسفه در جهان اسالم رو به پىشرفت  و تکامل داشت و فلسفٔه ابن سىنا به 
وسىلٔه شاگردان او، بهمنىار و ابوالعباس لوکرى ادامه ىافت، تا اىنکه در قرن ششم مورد انتقاد شدىد 
غزالى و فخر الدىن رازى قرار گرفت. به طورى که تا حدود زىادى از رونق افتاد، اما در قرن ششم حکىم 
بزرگ دىگرى در اىران ظهور کرد که فلسفٔه ابن سىنا را به قلمرو جدىدى هداىت نمود. او شهاب الدىن 
سهروردى مؤسس مکتب فلسفى اشراق بود. پس از وى و در قرن هفتم ىکى از بزرگ ترىن نوابغ عالم 
اسالم، خواجه نصىرالدىن طوسى با توجه به حکمت اشراقى به احىاى حکمت فارابى و بوعلى سىنا 
پرداخت. شرح استادانه اى که او بر کتاب اشارات ابن سىنا نوشت، به فلسفٔه مّشاء رونق تازه اى بخشىد. 
شاگرد خواجه نصىرالدىن طوسى، قطب الدىن شىرازى، بزرگ ترىن داىرةالمعارف فارسى، ىعنى کتاب 
ُدّرة التاج را تألىف کرد. در قرن هشتم   نىز  قطب الدىن رازى کتاب محاکمات را نوشت و در آن به ارزىابى 
شرح هاى خواجٔه طوسى و فخرالدىن رازى بر کتاب اشارات ابن سىنا پرداخت. بدىن ترتىب، مىراث 

فلسفٔه اسالمى از نسلى به نسل دىگر منتقل شد و بسط و تکامل ىافت1.
در قرن ىازدهم مىرداماد، فىلسوف بزرگ اسالمى کوشىد فلسفٔه ابن سىنا را به روش اشراقى تفسىر 
کند و سرانجام، صدرالمتألهىن شىرازى فلسفٔه اسالمى را به مرتبٔه دىگرى از کمال خوىش رسانىد. او 

فلسفٔه خود را »حکمت متعالىه« خواند.

١ــ پىش از دورٔه صفوىه حوزه اى فلسفى در شىراز پاىه گذارى شد و متفکرانى چون صدرالدىن دشتکى، غىاث الدىن منصور شىرازى 
و جالل الدىن دوانى در آن به تألىف و تدرىس پرداختند.
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گرچه بوعلى سىنا تعبىر »حکمت متعالىه« را در کتاب اشارات به کار برده بود، ولى فلسفٔه او هرگز 
به اىن نام مشهور نشد. پس از صدرالمتألهىن نىز فالسفٔه دىگرى حکمت متعالىه را تروىج کردند و هرىک 

به نوبٔه خود به فلسفٔه اسالمى خدمت کردند.
ىکى از بزرگ ترىن مرّوجان فلسفٔه صدراىى در سال هاى اخىر، استاد عالمٔه طباطباىى است. 

اىشان در شراىطى که حکمت الهى تا حدودى متروک شده بود، به تدرىس آن پرداختند.
را  روش ها  اىن  نماىندگان  مهم ترىن  و  اسالمى  فلسفٔه  گوناگون  روش هاى  آىنده،  مباحث  در 

به اختصار شرح خواهىم داد.

بررسی
تکامل فلسفٔه اسالمی بعد از فارابی و ابن سىنا ناشی از چىست؟ 

تمرینات 
١ــ تأثىر تأسىس بىت الحکمه بر علم و فلسفه اسالمی را شرح دهىد. 

٢ــ اندىشٔه اسالمی چه تأثىری در تفکر مغرب زمىن داشت؟ به اختصار شرح دهىد.
٣ــ چرا راه ىافتن اىرانىان به دربار خالفت عباسی ىک واقعٔه مهم به شمار می رود؟ 
٤ــ چگونگی آشناىی متفکران مسىحی مغرب زمىن با آرای ارسطو را شرح دهىد. 

٥ــ نهضت ترجمه چه تأثىری در انتقال علوم و فلسفٔه ىونان داشت؟ 


