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حىات فرهنگى

اصوالً 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

امروزه به جهت سىطرٔه تمدن غرب بر جهان، ارزش هاى فرهنگى غرب بر همه جا ساىه افکنده و 

فصل
13
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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.

٭ تحقىق
آىا می توانىد در پاسخ به هگل مقاله ای ارائه دهىد؟

خاورشناسى
در ساىٔه چنىن دىدگاهى نسبت به تارىخ تفکر بشر، از قرن نوزدهم تحقىقاتى با نام خاورشناسى در 
غرب آغاز شد و در محافل دانشگاهى به مثابه ىک علم رسمى گسترش ىافت. انگىزهٔ اصلى خاورشناسان 
در اىن پژوهش ، نشان دادن برترى نژاد غربى در علم و تفکر و اثبات اىن نکته بود که رىشٔه همٔه ارزش هاى 

فرهنگِى 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 
هجرى قمرى ىا قرن دوازده و سىزده مىالدى ختم مى کنند. آنها دوران حىات هفتصد سالٔه تمدن و تفکر 
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 
از به کار بردن لفظ »فلسفٔه  فلسفٔه اسالمى چىزى جز تفصىل فلسفٔه ىونانى نىست. آنها حتى معموالً 
اسالمى« نىز پرهىز مى کنند و آن را »فلسفٔه عربى« مى خوانند1. به زعم اىشان فىلسوفان مسلمان و در 

1ــ استاد شهىد مطهرى اشاره مى کند که قبل از فلسفٔه اسالمى ، مسائل فلسفه به دوىست مسئله رسىده بود و اىن مسائل در فلسفٔه اسالمى 
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: 
اصالت وجود، وحدت وجود، تشکىک وجود، وجود ذهنى، احکام سلبىه وجود، مسئلٔه جعل، مناط احتىاج معلول به علت قاعدٔه بسىط الحقىقة، 
حرکت جوهرىه، تجرد نفس حىوان و تجرد نفس انسان در مرتبٔه خىال، اعتبارات ماهىت، معقوالت ثانىه، علم بسىط تفصىلى بارى تعالى، امکان 
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 
ارزش هاى اصىل دىگر فرهنگ ها پى مى برند و بدان ها اعتراف مى کنند، اما ساىٔه چنىن نگرشى همچنان 
به  باىد  اىن رو،  از  منجر شود.  آنها  فرهنگى  به خودباختگى  مى تواند  و  مى کند  ملل سنگىنى  دىگر  بر 

ارزش هاى فکرى و فرهنگى خوىش واقف شوىم و آنها را کوچک نىنگارىم.

٭ جست وجو
چرا بعضی از مستشرقان چشم خود را بر روی حىات 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 نماىىد.

سّنت فلسفى
دراىن کتاب به طور مختصر با نظرگاه حکىمان اسالمى نسبت به جهان آشنا شدىد و دىدىد که همٔه 
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 ُسّنت فلسفى براى جهان امروز اىن است که فلسفه 
تنها، آموختن نىست؛ بلکه پىمودن ىک راه تکامل در درون است. اىن جنبه را که در حکماى مّشائى 
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 کامالً بىگانه شده است. 

٭ ارزیابی و تطبىق
با مراجعه به کتاب » دفتر عقل و آىت عشق« نوشتٔه غالمحسىن ابراهىمی دىنانی دربارٔه سلوک 
اخالقی و عقالنی فىلسوفان اسالمی تحقىق کنىد. )دانش آموزان می توانند به صورت گروهی ىکی از 

فىلسوفان 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 فلسفٔه 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 
ىافتند که هم رىاضى دانانى طراز اول  بودند و هم شاعرانى گران ماىه و حکىمانى نام آور؛ از جملٔه اىن 
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 
ارسطو و بخش آخر آن از دل انگىزترىن مباحث عرفانى باشد؟ چگونه اىن دو نحؤه تفکر بدون احساس 
تضاد با هم توأم مى شوند؟ تنها ُسنت فلسفٔه اسالمى قادر به اىن اعجاز بوده و در دانشمندان اسالمى 
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 بىگانه تر از خود می سازد؟
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تحقىق و گفت وگو
بامراجعه به کتاب های مربوط به سرگذشت دانشمندان اسالمی در خصوص ىکی از دانشمندان 

اسالمی تحقىق کرده و جامعىت هر کدام رادرعلم اخالق به بحث بگذارىد.

3ــ وسعت نظر: فلسفٔه اسالمى هىچ گاه قومى و محلى نبوده و خود را به جامعٔه خاصى متعلق 
ندانسته است. اىن فلسفه دىدگاهى به وسعت بشرىت دارد. به همىن دلىل، حکماى اسالمى توانسته اند 
عناصر مثبت و اصىل را در فرهنگ هاى دىگر بشناسند و آنها را در فلسفٔه خوىش بگنجانند و در نظام 

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.
بنابراىن، فلسفٔه اسالمى در حکم ىک دىدگاه الهى مدون نسبت به جهان، فلسفه اى زنده، با مبانى 

مخصوص به خوىش است که احىاى ارزش هاى فراموش شده را به بشر امروز مژده مى دهد.

٭ کشف رابطه
چرا فلسفٔه اسالمی محدود به زمان و مکان خاصی نىست؟ پىوند اىن فلسفه با قرآن چه وىژگی هاىی 

به آن بخشىده است؟

٭ بررسی
با  به گونه ای  را  متعالی اسالمی  با فرهنگ  بىگانه  چگونه خواجه نصىر الدىن طوسی مغول های 

فرهنگ ساخت که هر کدام از شاهزادگان مغول در توسعٔه فرهنگ اسالمی اىرانی کوشىدند؟

٭ تأمل و تکمىل
چگونه می توانىم در حفظ و توسعه سنّت فلسفی عالم اسالم مؤثر باشىم؟
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تمرینات
1ــ حىات ىک ملت در گرو چىست؟

2ــ چه زمانی فرهنگ ىک ملت دستخوش زوال می شود؟
3ــ غربىان رىشٔه فرهنگ و تمدن را از کجا می دانند؟ برای فرهنگ های دىگر چه ارزشی قائل اند؟

4ــ خاورشناسی چىست؟ و از چه زمانی در غرب پىدا شد؟
5  ــ انگىزهٔ اصلی خاورشناسان در شناخت شرق و پژوهش های خود چه بوده است؟

6  ــ سّنت فلسفی که از فارابی و ابن سىنا شروع شده و تا عصر حاضر ادامه دارد چه وىژگی هاىی 
دارد؟ به اختصار توضىح دهىد.
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24ــ داوری، رضا )1389(، فارابی فىلسوف فرهنگ، انتشارات سخن، تهران.
25ــ ژىلسون، اتىن )1370( نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمٔه احمد احمدی، انتشارات حکمت.

26ــ سهروردی، شهاب الدىن ىحىی، )1372( مجموعٔه مصنفات شىخ  اشراق، تصحىح و مقدمٔه هانری کربن، 
انتشارات مطالعات و تحقىقات فرهنگی، تهران.

27ــ شرىف، مىان محمد )1362( تارىخ فلسفه در اسالم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
28ــ سهروردی،شهاب الدىن، مجموعه مصنفات شىخ اشراق به تصحىح و تحشىه سىد حسىن نصر، انتشارات 

مؤسسه مطالعات و تحقىقات فرهنگی، 1375.
29ــ صدرالدىن شىرازی، رساله سه اصل، به تصحىح و اهتمام دکتر سىد حسىن نصر، دانشگاه تهران، 1340.
30ــ صدرالدىن شىرازی، مجموعٔه رسائل فلسفی صدرالمتألهىن، رسالٔه اجوبة المسائل الکاشانىه، انتشارات 

حکمت صدرا.
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تهران.
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فرهنگی، تهران.
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