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حیات فرهنگی
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اصواًل حیات یک ملت در گرو حیات فرهنگی آن ملت است و اگر فرهنگ یک ملت دچار 
رکود و زوال شود، آن ملت هویت خود را از دست می دهد.

گذشت زمان و مرور ایام به خودی خود موجب مرگ یک فرهنگ و تفکر نمی شود و چه بسا 
یک فرهنگ با گذشت روزگاران همچون درختی تنومند، بارورتر و استوارتر گردد. فرهنگ یک ملت 
زمانی دستخوش زوال می گردد که ارزش خود را برای آن ملت از دست بدهد. هرگاه یک جامعه به 
هر دلیل، ارزش های فکری و میراث فرهنگی خویش را نادیده بگیرد و به ارزش های بیگانه چشم 

بدوزد، احساس خواهد کرد که برای حیات و دوام خود، به حمایت دیگران  نیازمند است.
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد    آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

امروزه به جهت سیطرۀ تمدن غرب بر جهان، ارزش های فرهنگی غرب بر همه جا سایه 
افکنده و در میان ملت ها حالت از خود باختگی ایجاد کرده است. غربیان که نسبت به تاریخ و 
فرهنگ خویش تعصب شدیدی دارند و اساس فکر و تمدن را از یونان باستان می دانند، برای 
فرهنگ های دیگر چندان اصالتی قائل نیستند. این نوع نگرش در قرن نوزدهم به اوج خود 
رسید؛ هگل، فیلسوف نامدار غرب و متفکرانی نظیر او فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصیل 
معرفی کردند و فرهنگ سایر ملل را جزئی از تاریخ فرهنگ غرب دانستند. آنان این گونه وانمود 

کردند که تمدن غرب مقصد جریان تاریخ بشر است.

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

تحقیق
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 خاورشناسی
در سایۀ چنین دیدگاهی نسبت به تاریخ تفکر بشر، از قرن نوزدهم تحقیقاتی با نام خاورشناسی 
در غرب آغاز شد و در محافل دانشگاهی به مثابه یک علم رسمی گسترش یافت. انگیزۀ اصلی 
خاورشناسان در این پژوهش ، نشان دادن برتری نژاد غربی در علم و تفکر و اثبات این نکته بود 
که ریشۀ همۀ ارزش های فرهنگِی شرق را نیز در نهایت باید در فرهنگ غربی جست وجو کرد.
به همین دلیل، مستشرقان غالباً در تحلیل های علمی خود تمدن اسالمی را به قرن ششم و 
هفتم هجری قمری یا قرن دوازده و سیزده میالدی ختم می کنند. آنها دوران حیات هفتصد سالۀ 
تمدن و تفکر اسالمی را منحصر به دورانی می دانند که در آن، مسلمانان فرهنگ و تمدن را از یونان 
اخذ کردند و آن را پرورش و گسترش دادند و سرانجام از قرن سیزدهم میالدی به بعد به صاحبان 
اصلی اش! یعنی پیشگامان تجدید حیات علمی و فرهنگی )رنسانس( در مغرب زمین تحویل دادند. 
برای خاورشناسان فلسفۀ اسالمی چیزی جز تفصیل فلسفۀ یونانی نیست. آنها حتی معمواًل از به کار 
بردن لفظ » فلسفۀ اسالمی« نیز پرهیز می کنند و آن را » فلسفۀ عربی« می خوانند1. به زعم ایشان 
فیلسوفان مسلمان و در رأس آنها ابن رشد تنها واسطه ای برای حفظ میراث یونانیان و انتقال آن 

به متفکران مسیحی بوده اند و با مرگ ابن رشد، حیات فلسفی مشرق زمین خاموش شده است.
هرچند امروزه این بینش مطلق گرا در غرب نیز طرفدار چندانی ندارد و غربیان نیز رفته رفته به 
ارزش های اصیل دیگر فرهنگ ها پی می برند و بدان ها اعتراف می کنند، اما سایۀ چنین نگرشی 
همچنان بر دیگر ملل سنگینی می کند و می تواند به خودباختگی فرهنگی آنها منجر شود. از 

این رو، باید به ارزش های فکری و فرهنگی خویش واقف شویم و آنها را کوچک نینگاریم.

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؟

جست و جو

1.  استاد شهید مطهری اشاره می کند که قبل از فلسفۀ اسالمی ، مسائل فلسفه به دویست مسئله رسیده بود و این مسائل در فلسفۀ اسالمی بر 
هفتصد مسئله بالغ گردید. برخی از این مسائل که برای اولین بار در جهان اسالم مطرح شده و پیش ازآن سابقه نداشته است، عبارت اند از: 
اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیک وجود، وجود ذهنی، احکام سلبیه وجود، مسئلۀ جعل، مناط احتیاج معلول به علت قاعدۀ بسیط الحقیقه، 
حرکت جوهریه، تجرد نفس حیوان و تجرد نفس انسان در مرتبۀ خیال، اعتبارات ماهیت، معقوالت ثانیه، علم بسیط تفصیلی باری تعالی، امکان 
استعدادی، بُعد بودن زمان، فاعلیت بالرضا، فاعلیت بالتجلی، جسمانیه الحدوث بودن نفس، معاد جسمانی، وحدت در کثرت نفس و قوای نفس.

برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به کتاب مقاالت فلسفی، جلد سوم، از متفکر شهید استاد مطهری.
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با مراجعه به کتاب » دفتر عقل و آیت عشق« نوشتۀ غالمحسین ابراهیمی دینانی 
دربارۀ سلوک 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 و گفت وگو بگذارند.(

ارزیابی و تطبیق

 سنّت فلسفی
در این کتاب به طور مختصر با نظرگاه حکیمان اسالمی نسبت به جهان آشنا شدید و دیدید 
که همۀ فیلسوفان اسالمی نسبت به جهان نگرشی الهی دارند و هریک به زبان خاص خود در 
تبیین این نگرش سخن می گوید. این دیدگاه الهی که روح فرهنگ و تمدن اسالمی را تشکیل 
می دهد، در بیان حکیمان اسالمی با شیوه ای نظام یافته تدوین شده است. سنت فلسفی یاد شده 
که از فارابی و ابن سینا آغاز شده و تا عصر حاضر ادامه یافته است، ویژگی هایی دارد که از دید 

بعضی صاحب نظران مغرب زمین نیز مخفی نمانده است:
1 تفکر و اخالق: شاید مهم ترین پیام این ُسّنت فلسفی برای جهان امروز این است که 

فلسفه تنها، آموختن نیست؛ بلکه پیمودن یک راه تکامل در درون است. این جنبه را که در 
حکمای مّشائی کمتر و در حکمای بعدی به مراتب بیشتر مشاهده می شود، داللت بر این دارد 

که فیلسوف شدن با نوعی کمال و تعالی معنوی و اخالقی توأم است.
امروز ما شاهد این واقعیت هستیم که بین دانش و اخالق و معنویت فاصله ای چشمگیر افتاده 

و پیشرفت علمی با تکامل روحی کاماًل بیگانه شده است. 

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

ارزیابی
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چرا علم امروز مردم را بیگانه تر از خود می سازد؟

تأمل فلسفی

با مراجعه به کتاب های مربوط به سرگذشت دانشمندان اسالمی در خصوص یکی از 
دانشمندان اسالمی تحقیق کرده و جامعیت هر کدام را در علم اخالق به بحث بگذارید.

تحقیق و گفت و گو

2 پیوند سازمانی: تخصصی شدن علوم و جدا شدن شاخه های گوناگون آن از یکدیگر در 

عین به همراه داشتن نتایج مثبت، اما نتیجه ای منفی نیز داشته و آن از بین رفتن یک دید کلی 
است که انسان را ارضا کند و به او آرامش بخشد.

امروز دانشجو از کالس ادبیات به کالس فیزیک و از آنجا به کالس هنر و دین شناسی و 
تاریخ ادیان می رود؛ بدون اینکه رابطه ای بین این درس ها احساس کند. به خصوص میان علوم 
انسانی و علوم طبیعی، رخنه ای اساسی پدید آمده و در بسیاری موارد حتی ارزش علوم انسانی 
نادیده گرفته شده است. یکی از بزرگ ترین فیزیک دانان قرن حاضر می گوید: »ما فیزیک داریم 

اما فلسفۀ طبیعی نداریم که فیزیک را در آن بگنجانیم«.
با این حال در پرتو نور حکمت و عرفان اسالمی شخصیت هایی در پناه تمدن اسالمی پرورش 
یافتند که هم ریاضی دانانی طراز اول بودند و هم شاعرانی گران مایه و حکیمانی نام آور؛ از جملۀ 
این افراد می توان ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی، قطب الدین شیرازی و عمر خیام را نام برد. 
به راستی کدام نگرش می تواند در ذهن یک فرد، منطق و ریاضی را با اخالق و عرفان جمع کند؟ یا 
فردی را به نوشتن کتابی مانند حکمه االشراق برانگیزد که بخش اول آن، شامل دقیق ترین انتقادها 
به منطق صوری ارسطو و بخش آخر آن از دل انگیزترین مباحث عرفانی باشد؟ چگونه این دو نحوۀ 
تفکر بدون احساس تضاد با هم توأم می شوند؟ تنها ُسنت فلسفۀ اسالمی قادر به این اعجاز بوده و 
در دانشمندان اسالمی تفکر استداللی را با ذوق اشراقی به هم آمیخته است و پیوندی سازمانی میان 

رشته های جداگانه ای که دانشمندان اسالمی در آنها تحقیق و مطالعه کرده اند، ایجاد کرده است.



154

چگونه خواجه نصیر الدین طوسی مغول های بیگانه با فرهنگ متعالی اسالمی را به گونه ای 
با فرهنگ ساخت که هر کدام از شاهزادگان مغول در توسعۀ فرهنگ اسالمی ایرانی 

کوشیدند؟

بررسی

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

تأمل و تکمیل

3 وسعت نظر: فلسفۀ اسالمی هیچ گاه قومی و محلی نبوده و خود را به جامعۀ خاصی 

متعلق ندانسته است. این فلسفه، دیدگاهی به وسعت بشریت دارد. به همین دلیل، حکمای 
اسالمی توانسته اند عناصر مثبت و اصیل را در فرهنگ های دیگر بشناسند و آنها را در فلسفۀ 

خویش بگنجانند و در نظام فکری خود جذب کنند.
از این رو، همواره امکان گفت و گو میان فیلسوفان اسالمی و متفکران دیگر مکاتب فلسفی 
وجود داشته و دارد و همین وسعت نظر و ارتباط و هم سنخی با دیگر اندیشه ها و فرهنگ ها 

می تواند ضامن حیات و پویایی یک فلسفه باشد.
بنابراین، فلسفۀ اسالمی در حکم یک دیدگاه الهی مدون نسبت به جهان، فلسفه ای زنده، با 
مبانی مخصوص به خویش است که احیای ارزش های فراموش شده را به بشر امروز مژده می دهد.

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

کشف رابطه
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تمرین ها

1  حیات یک ملت در گرو چیست؟

2  چه زمانی فرهنگ یک ملت دستخوش زوال می شود؟

3  غربیان ریشۀ فرهنگ و تمدن را از کجا می دانند؟ برای فرهنگ های دیگر چه ارزشی قائل اند؟

4  خاورشناسی چیست؟ و از چه زمانی در غرب پیدا شد؟

5  انگیزۀ اصلی خاورشناسان در شناخت شرق و پژوهش های خود چه بوده است؟

6  سّنت 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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27  شریف، میان محمد )1362( تاریخ فلسفه در اسالم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

نصر،  سید حسین  تحشیه  و  تصحیح  به  اشراق  شیخ  مصنفات  مجموعه  شهاب الدین،  28  سهروردی، 

انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1375.
29  صدرالدین شیرازی، رساله سه اصل، به تصحیح و اهتمام دکتر سید حسین نصر، دانشگاه تهران، 1340.

30  صدرالدین شیرازی، مجموعۀ رسائل فلسفی صدرالمتألهین، رسالۀ اجوبۀ المسائل الکاشانیه، انتشارات 

حکمت صدرا.
31  صدرالدین شیرازی، شواهد الربوبیه، ترجمۀ جواد مصلح، تهران، سروش، 1366.

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

تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسۀ  خواجوی،  محمد  کافی،  اصول  شرح   )1366( شیرازی،  33  صدرالدین 

فرهنگی، تهران.
34  صدرالدین شیرازی، )1366( االسفار االربعه، حسن زاده آملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران.

35  صدرالدین شیرازی، )1360( اسراراآلیات، تصحیح محمد خواجوی، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی، تهران.
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36  صدرالدین شیرازی، )1375( مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، انتشارات حکمت، تهران.

37  صدرالدین شیرازی، االسفار االربعه، ترجمه محمد خواجوی انتشارات مولی یال، 1378، جلد اول.

38  صدرالدین شیرازی ، المبدأ و المعاد، تهران ، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، 2 جلد، 1381.

39  صدرالمتألهین. الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه، مشهور به اسفار، بیروت، داراحیاء التراث 

العربی، 1981، چاپ دوم نه جلد.
 ،1374 قم،  جلد،  چهار  شیروانی،  علی  ترجمۀ  و  شرح  الحکمه،  بدایه  حسین،  محمد  40  طباطبایی، 

انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه.
41  طباطبایی، محمدحسین، نهایه الحکمه، ترجمۀ مهدی تدین، 1370، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

42  طباطبایی، محمد حسین )1357( شیعه در اسالم؛ مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن. 

43  رسالۀ ترغیب بر دعا ابن سینا، ترجمۀ ضیاء الدین دّری.

44  عبودیت، عبدالرسول )1385( درآمدی به نظام حکمت صدرایی، انتشارات سمت، تهران.

الرساله،  مؤسسه  بیروت  االفعال،  و  االقوال  سنن  فی  کنزالعمال  حسام،  علی بن  45  عالء الدین 

1367 = ق 1409
46  کربن، هانری )1369(، فلسفۀ ایرانی و فلسفه تطبیقی، ترجمه جواد طباطبائی، انتشارات توس.

47  گیلیس، دانالد )1381( فلسفۀ علم در قرن بیستم ،ترجمۀ حسن میانداری، انتشارات سمت، تهران.

48  مصباح یزدی ،محمد تقی، آموزش فلسفه، 2 جلد، 1366، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، 

معاونت فرهنگی.
49  مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسالمی، جلد اّول، منطق و فلسفه ، تهران، 1371، انتشارات صدرا.

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

51  نصر، سید حسین )1389( علم و تمدن در اسالم، ترجمۀ احمد آرام، انتشارات علمی و فرهنگی، 

تهران.
52  همپتن، جین، )1385( فلسفۀ سیاسی، ترجمۀ خشایار دیهیمی، انتشارات طرح نو، تهران.

53  مجموعه مصنفات شیخ اشراق به تصحیح و تحشیه سید حسین نصر، انتشارات مدرسه مطالعات و 

تحقیقات فرهنگی،1372.
18جلد  ،  الرساله ،  مؤسسه  بیروت،  حسام الدین،  علی بن  االفعال،  و  االقوال  فی سنن  54  کنزالعمال 

1367 = ق 1409.
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دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری




