فصل
13

حىات فرهنگى

اصوال ً حىات ىک ملت در گرو حىات فرهنگى آن ملت است و اگر فرهنگ ىک ملت دچار رکود
و زوال شود ،آن ملت هوىت خود را از دست مى دهد.
گذشت زمان و مرور اىام به خودى خود موجب مرگ ىک فرهنگ و تفکر نمى شود و چه بسا
ىک فرهنگ با گذشت روزگاران همچون درختى تنومند ،بارورتر و استوارتر گردد .فرهنگ ىک ملت
زمانى دستخوش زوال مى گردد که ارزش خود را براى آن ملت از دست بدهد .هرگاه ىک جامعه به هر
دلىل ،ارزش هاى فکرى و مىراث فرهنگى خوىش را نادىده بگىرد و به ارزش هاى بىگانه چشم بدوزد،
احساس خواهد کرد که براى حىات و دوام خود ،به حماىت دىگران نىازمند است.
سال ها دل طلب جام جم از ما مى کرد

آنچه خود داشت ز بىگانه تمنا مى کرد

فـلسـفـه

سىطره تمدن غرب بر جهان ،ارزش هاى فرهنگى غرب بر همه جا ساىه افکنده و
امروزه به جهت
ٔ
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در مىان ملت ها حالت از خود باختگى اىجاد کرده است .غربىان که نسبت به تارىخ و فرهنگ خوىش
تعصب شدىدى دارند و اساس فکر و تمدن را از ىونان باستان مى دانند ،براى فرهنگ هاى دىگر چندان
اصالتى قائل نىستند .اىن نوع نگرش در قرن نوزدهم به اوج خود رسىد؛ هگل ،فىلسوف نامدار غرب
و متفکرانى نظىر او فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصىل معرفى کردند و فرهنگ ساىر ملل را جزئى از
تارىخ فرهنگ غرب دانستند .آنان اىن گونه وانمود کردند که تمدن غرب مقصد جرىان تارىخ بشر است.
٭ تحقیق

آیا می توانید در پاسخ به هگل مقاله ای ارائه دهید؟

خاورشناسى

ساىه چنىن دىدگاهى نسبت به تارىخ تفکر بشر ،از قرن نوزدهم تحقىقاتى با نام خاورشناسى در
در ٔ
انگىزه اصلى خاورشناسان
غرب آغاز شد و در محافل دانشگاهى به مثابه ىک علم رسمى گسترش ىافت.
ٔ
همه ارزش هاى
رىشه ٔ
در اىن پژوهش  ،نشان دادن برترى نژاد غربى در علم و تفکر و اثبات اىن نکته بود که ٔ
ِ
فرهنگى شرق را نىز در نهاىت باىد در فرهنگ غربى جست وجو کرد.

به همىن دلىل ،مستشرقان غالباً درتحلىل هاى علمى خود تمدن اسالمى را به قرن ششم و هفتم
ساله تمدن و تفکر
هجرى قمرى ىا قرن دوازده و سىزده مىالدى ختم مى کنند .آنها دوران حىات هفتصد ٔ
اسالمى را منحصر به دورانى مى دانند که در آن ،مسلمانان فرهنگ و تمدن را از ىونان اخذ کردند و
آن را پرورش و گسترش دادند و سرانجام از قرن سىزدهم مىالدى به بعد به صاحبان اصلى اش! ىعنى
پىش گامان تجدىد حىات علمى و فرهنگى (رنسانس) در مغرب زمىن تحوىل دادند .براى خاورشناسان
«فلسفه
فلسفه ىونانى نىست .آنها حتى معموال ً از به کار بردن لفظ
فلسفه اسالمى چىزى جز تفصىل
ٔ
ٔ
ٔ
1
اسالمى» نىز پرهىز مى کنند و آن را
«فلسفه عربى» مى خوانند  .به زعم اىشان فىلسوفان مسلمان و در
ٔ
فلسفه اسالمى
فلسفه اسالمى  ،مسائل فلسفه به دوىست مسئله رسىده بود و اىن مسائل در
1ــ استاد شهىد مطهرى اشاره مى کند که قبل از
ٔ
ٔ

بر هفتصد مسئله بالغ گردىد .برخى از اىن مسائل که براى اولىن بار در جهان اسالم مطرح شده و پىش ازآن سابقه نداشته است ،عبارت اند از:

قاعده بسىط الحقىقة،
مسئله جعل ،مناط احتىاج معلول به علت
اصالت وجود ،وحدت وجود ،تشکىک وجود ،وجود ذهنى ،احکام سلبىه وجود،
ٔ
ٔ
مرتبه خىال ،اعتبارات ماهىت ،معقوالت ثانىه ،علم بسىط تفصىلى بارى تعالى ،امکان
حرکت جوهرىه ،تجرد نفس حىوان و تجرد نفس انسان در ٔ
استعدادى ،بُعد بودن زمان ،فاعلىت بالرضا ،فاعلىت بالتجلى ،جسمانىةالحدوث بودن نفس ،معاد جسمانى ،وحدت در کثرت نفس و قواى نفس.
براى کسب آگاهى بىشتر در اىن زمىنه رجوع کنىد به کتاب مقاالت فلسفى ،جلد سوم ،از متفکر شهىد استاد مطهرى.
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رأس آنها ابن رشد تنها واسطه اى براى حفظ مىراث ىونانىان و انتقال آن به متفکران مسىحى بوده اند و
با مرگ ابن رشد ،حىات فلسفى مشرق زمىن خاموش شده است.
هرچند امروزه اىن بىنش مطلق گرا در غرب نىز طرفدار چندانى ندارد و غربىان نىز رفته رفته به
ساىه چنىن نگرشى همچنان
ارزش هاى اصىل دىگر فرهنگ ها پى مى برند و بدان ها اعتراف مى کنند ،اما ٔ
بر دىگر ملل سنگىنى مى کند و مى تواند به خودباختگى فرهنگى آنها منجر شود .از اىن رو ،باىد به
ارزش هاى فکرى و فرهنگى خوىش واقف شوىم و آنها را کوچک نىنگارىم.
٭ جست وجو

چرا بعضی از مستشرقان چشم خود را بر روی حیات علمی و فرهنگی عالم اسالم به خصوص
از قرن ششم هجری به بعد بسته اند؟
ارزیابی

چند نمونه از مباحث مستشرقان را در دفاع از سنت فلسفی عالم اسالم (از قرن ششم هجری
به بعد) ذکر نمایید.
سنّت فلسفى

فـلسـفـه

همه
دراىن کتاب به طور مختصر با نظرگاه حکىمان اسالمى نسبت به جهان آشنا شدىد و دىدىد که ٔ
فىلسوفان اسالمى نسبت به جهان نگرشى الهى دارند و هرىک به زبان خاص خود در تبىىن اىن نگرش
سخن مى گوىد .اىن دىدگاه الهى که روح فرهنگ و تمدن اسالمى را تشکىل مى دهد ،در بىان حکىمان
اسالمى با شىوه اى نظام ىافته تدوىن شده است .سنت فلسفى ىاد شده که از فارابى و ابن سىنا آغاز
شده و تا عصر حاضر ادامه ىافته است ،وىژگى هاىى دارد که از دىد بعضى صاحب نظران مغرب زمىن
نىز مخفى نمانده است:
1ــ تفکر و اخالق :شاىد مهم ترىن پىام اىن ُس ّنت فلسفى براى جهان امروز اىن است که فلسفه
مشائى
تنها ،آموختن نىست؛ بلکه پىمودن ىک راه تکامل در درون است .اىن جنبه را که در حکماى ّ
کمتر و در حکماى بعدى به مراتب بىشتر مشاهده مى شود ،داللت بر اىن دارد که فىلسوف شدن با نوعى
کمال و تعالى معنوى و اخالقى توأم است.
امروز ما شاهد اىن واقعىت هستىم که بىن دانش و اخالق و معنوىت فاصله اى چشمگىر افتاده و
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پىشرفت علمى با تکامل روحى کامال ً بىگانه شده است.
٭ ارزیابی و تطبیق

درباره سلوک
نوشته غالمحسین ابراهیمی دینانی
با مراجعه به کتاب « دفتر عقل و آیت عشق»
ٔ
ٔ
اخالقی و عقالنی فیلسوفان اسالمی تحقیق کنید( .دانش آموزان می توانند به صورت گروهی یکی از
فیلسوفان را انتخاب کرده و حاصل کار خود را در کالس به بحث وگفت وگو بگذارند).
2ــ پىوند سازمانى :تخصصى شدن علوم و جداشدن شاخه هاى گوناگون آن از ىکدىگر در
عىن به همراه داشتن نتاىج مثبت ،اما نتىجه اى منفى نىز داشته و آن از بىن رفتن ىک دىد کلى است که
انسان را ارضا کند و به او آرامش بخشد.
امروز دانشجو از کالس ادبىات به کالس فىزىک و از آنجا به کالس هنر و دىن شناسى و تارىخ
ادىان مى رود؛ بدون اىنکه رابطه اى بىن اىن درس ها احساس کند .به خصوص مىان علوم انسانى و
علوم طبىعى ،رخنه اى اساسى پدىد آمده و در بسىارى موارد حتى ارزش علوم انسانى نادىده گرفته شده
است .ىکى از بزرگ ترىن فىزىک دانان قرن حاضر مى گوىد« :ما فىزىک دارىم اما
فلسفه طبىعى ندارىم
ٔ
که فىزىک را در آن بگنجانىم».
با اىن حال در پرتو نور حکمت و عرفان اسالمى شخصىت هاىى در پناه تمدن اسالمى پرورش
جمله اىن
ىافتند که هم رىاضى دانانى طراز اول بودند و هم شاعرانى گران ماىه و حکىمانى نام آور؛ از ٔ
افراد مى توان ابن سىنا ،خواجه نصىر الدىن طوسى ،قطب الدىن شىرازى و عمر خىام را نام برد .به راستى
کدام نگرش مى تواند در ذهن ىک فرد ،منطق و رىاضى را با اخالق و عرفان جمع کند؟ ىا فردى را به
نوشتن کتابى مانند حکمةاالشراق برانگىزد که بخش اول آن ،شامل دقىق ترىن انتقادها به منطق صورى
نحوه تفکر بدون احساس
ارسطو و بخش آخر آن از دل انگىزترىن مباحث عرفانى باشد؟ چگونه اىن دو ٔ
فلسفه اسالمى قادر به اىن اعجاز بوده و در دانشمندان اسالمى
تضاد با هم توأم مى شوند؟ تنها ُسنت
ٔ
تفکر استداللى را با ذوق اشراقى به هم آمىخته است و پىوندى سازمانى مىان رشته هاى جداگانه اى که
دانشمندان اسالمى در آنها تحقىق و مطالعه کرده اند ،اىجاد کرده است.
تأمل فلسفی

چرا علم امروز مردم را بیگانه تر از خود می سازد؟
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تحقیق و گفت وگو

بامراجعه به کتاب های مربوط به سرگذشت دانشمندان اسالمی در خصوص یکی از دانشمندان
اسالمی تحقیق کرده و جامعیت هر کدام رادرعلم اخالق به بحث بگذارید.
فلسفه اسالمى هىچ گاه قومى و محلى نبوده و خود را به
3ــ وسعت نظر:
جامعه خاصى متعلق
ٔ
ٔ
ندانسته است .اىن فلسفه دىدگاهى به وسعت بشرىت دارد .به همىن دلىل ،حکماى اسالمى توانسته اند
فلسفه خوىش بگنجانند و در نظام
عناصر مثبت و اصىل را در فرهنگ هاى دىگر بشناسند و آنها را در
ٔ
فکرى خود جذب کنند.
از اىن رو ،همواره امکان گفت و گو مىان فىلسوفان اسالمى و متفکران دىگر مکاتب فلسفى
وجود داشته و دارد و همىن وسعت نظر و ارتباط و هم سنخى با دىگر اندىشه ها و فرهنگ ها مى تواند
ضامن حىات و پوىاىى ىک فلسفه باشد.
فلسفه اسالمى در حکم ىک دىدگاه الهى مدون نسبت به جهان ،فلسفه اى زنده ،با مبانى
بنابراىن،
ٔ
مخصوص به خوىش است که احىاى ارزش هاى فراموش شده را به بشر امروز مژده مى دهد.
٭ کشف رابطه

فلسفه اسالمی محدود به زمان و مکان خاصی نیست؟ پیوند این فلسفه با قرآن چه ویژگی هایی
چرا
ٔ
به آن بخشیده است؟
٭ بررسی

چگونه خواجه نصیر الدین طوسی مغول های بیگانه با فرهنگ متعالی اسالمی را به گونه ای با
توسعه فرهنگ اسالمی ایرانی کوشیدند؟
فرهنگ ساخت که هر کدام از شاهزادگان مغول در
ٔ
٭ تأمل و تکمیل

چگونه می توانیم در حفظ و توسعه س ّنت فلسفی عالم اسالم مؤثر باشیم؟

فـلسـفـه
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تمرینات

1ــ حیات یک ملت در گرو چیست؟
2ــ چه زمانی فرهنگ یک ملت دستخوش زوال می شود؟
ریشه فرهنگ و تمدن را از کجا می دانند؟ برای فرهنگ های دیگر چه ارزشی قائل اند؟
3ــ غربیان ٔ
4ــ خاورشناسی چیست؟ و از چه زمانی در غرب پیدا شد؟
انگیزه اصلی خاورشناسان در شناخت شرق و پژوهش های خود چه بوده است؟
  5ــ
ٔ
  6ــ س ّنت فلسفی که از فارابی و ابن سینا شروع شده و تا عصر حاضر ادامه دارد چه ویژگی هایی
دارد؟ به اختصار توضیح دهید.
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ٔ
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فلسفه اسالمی 3 ،جلد ،1370 ،تهران ،انتشارات علمی
6ــ ابراهیمی دینانی،غالمحسین ،قواعد کلی فلسفی در
ٔ

و فرهنگی.
.1361

کتابخانه طهوری،
ترجمه سید جعفر سجادی ،تهران،
مدینه فاضله،
ٔ
ٔ
  7ــ ابونصر محمدفارابی ،اندیشه های اهل ٔ
ترجمه ابوالفضل ساجدی ،نشر ادیان.
فلسفه زبان دینی  ،
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فلسفه ریاضی) ،نشر مرکز ،تهران.
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.1386 ،47
ترجمه حسین صابری ،انتشارات آستان
13ــ بدوی ،عبدالرحمن ( )1374تاریخ اندیشه های کالمی در اسالم،
ٔ

قدس رضوی ،مشهد.
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15ــ بیانی ،شیرین ( )1379مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران ،انتشارات سمت ،تهران.
فـلسـفـه

16ــ بیانی ،شیرین ( )1367دین و دولت در ایران عهد مغول ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
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ترجمه سیدجالل الدین مجتبوی،
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ترجمه سعید زیبا کالم ،انتشارات علمی و فرهنگی.
22ــ چالمرز ،آلن .اف ( )1374چیستی علم،
ٔ

شماره .1378 ،31
نامه فرهنگ ،سال نهم،
23ــ داوری ،رضا ،رئیس اول مدینه درنظر مالصدرا ،نشریه ٔ
ٔ

24ــ داوری ،رضا ( ،)1389فارابی فیلسوف فرهنگ ،انتشارات سخن ،تهران.

ترجمه احمد احمدی ،انتشارات حکمت.
25ــ ژیلسون ،اتین ( )1370نقد تفکر فلسفی غرب،
ٔ

مقدمه هانری کربن،
مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،تصحیح و
26ــ سهروردی ،شهاب الدین یحیی)1372( ،
ٔ
ٔ

انتشارات مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.

27ــ شریف ،میان محمد ( )1362تاریخ فلسفه در اسالم ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
28ــ سهروردی،شهاب الدین ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق به تصحیح و تحشیه سید حسین نصر ،انتشارات
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1375 ،
29ــ صدرالدین شیرازی ،رساله سه اصل ،به تصحیح و اهتمام دکتر سید حسین نصر ،دانشگاه تهران.1340 ،
رساله اجوبة المسائل الکاشانیه ،انتشارات
مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین،
30ــ صدرالدین شیرازی،
ٔ
ٔ

حکمت صدرا.

ترجمه جواد مصلح ،تهران ،سروش.1366 ،
31ــ صدرالدین شیرازی ،شواهد الربوبیه،
ٔ

ترجمه اصغر طاهرزاده ،انتشارات جنگل.
32ــ صدرالدین شیرازی )1370( ،معرفت النفس و الحشر،
ٔ
تهران.

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
33ــ صدرالدین شیرازی )1366( ،شرح اصول کافی ،محمد خواجوی،
ٔ

34ــ صدرالدین شیرازی )1366( ،االسفار االربعه ،حسن زاده آملی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
مؤسسه مطالعات وتحقیقات
35ــ صدرالدین شیرازی )1360( ،اسراراآلیات ،تصحیح محمد خواجوی،
ٔ

فرهنگی ،تهران.
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36ــ صدرالدین شیرازی )1375( ،مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین ،انتشارات حکمت ،تهران.
37ــ صدرالدین شیرازی ،االسفار االربعه ،ترجمه محمد خواجوی انتشارات مولی یال ،1378 ،جلد اول.
38ــ صدرالدین شیرازی  ،المبدأ و المعاد ،تهران  ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا ٢ ،جلد.1381 ،
39ــ صدرالمتألهین .الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة ،مشهور به اسفار ،بیروت ،داراحیاء التراث
العربی ،1981 ،چاپ دوم نه جلد.
ترجمه علی شیروانی ،چهار جلد ،قم ،1374 ،انتشارات
40ــ طباطبایی ،محمد حسین ،بدایة الحکمه ،شرح و
ٔ

دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه.
ٔ

ترجمه مهدی تدین ،1370 ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
41ــ طباطبایی ،محمدحسین ،نهایة الحکمه،
ٔ
42ــ طباطبایی ،محمد حسین ( )1357شیعه در اسالم؛ مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن.

رساله ترغیب بر دعا ابن سینا،
43ــ
دری.
ٔ
ٔ
ترجمه ضیاء الدین ّ

44ــ عبودیت ،عبدالرسول ( )1385درآمدی به نظام حکمت صدرایی ،انتشارات سمت ،تهران.
45ــ عالء الدین علی بن حسام،کنزالعمال فی سنن االقوال واالفعال ،بیروت مؤسسه الرساله = 1367 ،ق 1409
46ــ کربن ،هانری (،)1369
فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی ،ترجمه جواد طباطبائی ،انتشارات توس.
ٔ

،ترجمه حسن میانداری ،انتشارات سمت ،تهران.
فلسفه علم در قرن بیستم
47ــ گیلیس ،دانالد ()1381
ٔ
ٔ

48ــ مصباح یزدی ،محمد تقی ،آموزش فلسفه 2 ،جلد ،1366 ،تهران ،انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی،
معاونت فرهنگی.
49ــ مطهری ،مرتضی ،کلیات علوم اسالمی ،جلد ّاول ،منطق و فلسفه  ،تهران ،1371 ،انتشارات صدرا.

50ــ مطهری ،مرتضی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،1375 ،تهران ،انتشارات صدرا.

ترجمه احمد آرام ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
51ــ نصر ،سید حسین ( )1389علم و تمدن در اسالم،
ٔ
ترجمه خشایار دیهیمی ،انتشارات طرح نو ،تهران.
فلسفه سیاسی،
52ــ همپتن ،جین)1385( ،
ٔ
ٔ

  53ــ مجموعه مصنفات شیخ اشراق به تصحیح و تحشیه سید حسین نصر ،انتشارات مدرسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی.1372،
  54ــ کنزالعمال فـی سنن االقـوال و االفـعــال      ،عـلـی بـن حسام الـدین     ،بیروت    ،مـؤسسه الرسالــه 18 ،جلد  ،
 = 1367ق .1409

فـلسـفـه
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