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ماننــد مابعدالطبیعه ارســطو را بخواند و چیزی 
از آن دریابــد. وقتی آثار فلســفی یونان به عربی 
ترجمه شد، خوانندگان آن وارث تعلیمات مدارس 
اسکندریه، انطاکیه، حران، جندی شاپور، مرو و 
بغداد بودند. فلســفه یونانی از راه اذهان و عقول 
پرورش یافتــه به عالم اســام منتقــل و با فهم 

پذیرندگان آن تفسیر شد.

نقد نسبت ما با فلسفه اسالمی
ما و تاریخ فلسفه اســامی در نقد نسبتی که ما 
با فلسفه اسامی داریم، ســامان داده شده است. 
این نقد از سویی به نگاه تجددمآبان می پردازد و 
از سوی دیگر سیر فلســفه اسامی را در نسبت با 
یونان، قرون وسطی و جهان مدرن نشان می دهد. 
درباره وجهه نظر تجددمآبــان درخصوص تاریخ 
فلسفه، حکمی صادر نمی شــود بلکه می کوشد 
دریابیم آنان چگونه و تا چه انــدازه می توانند به 
فهم و درک آثار گذشــتگان نایل شــوند. داوری 
اردکانی می نویسد: »ما هنوز تاریخ فلسفه اسامی 
را در نوشته های شرق شناسان و با عینک و چشم 
آنان می خوانیم و به این جهــت هنوز نمی دانیم 
که با فلسفه چه ســروکاری داریم«. گویی ایشان 
در تاش اســت که عینک را برداریــم و با زبان و 
اندیشــه خودمان این تاریخ را تماشا کنیم، چرا 
که به نظر می رسد که نســبت به فلسفه اسامی 

بی اعتنا بوده ایم.
یکــی از مهم ترین جهات بی اعتنایی به فلســفه 
اســامی پیدایش و غلبه اصول و مبادی و نحوه 
تفکری بود که در غرب پدید آمــد و به تدریج در 
تمام عالم، بســط یافت؛ ما وقتی با تمدن جدید 
غرب تماس پیدا کردیم از ســویی در دوره ضعف 
تمدن و تاریخ بودیم و نمی توانستیم اوضاع تازه را 
در تفکر خود منحل کنیم و از سوی دیگر امکان 
اعتنای جدی به عمق و تفکر غربی را نداشــتیم؛ 
در واقع، دیگــر دارای قدرت تفکــر نبودیم و در 
فلسفه به تحقیق فلســفی و بیشتر به علم فلسفه 
اکتفا کرده بودیم. در بیان دیگر، ما در برابر وضع 
تازه پرســش نکردیم و به آن بی اعتنا ماندیم زیرا 
فیلسوف مؤسس نداشــتیم. این قول نباید حمل 
بر بی حرمتی به بزرگان فلســفه 200سال اخیر 
شــود؛ زیرا بی مدد آنان، دسترسی ما به فلسفه و 
آغاز راه تفکر، مشکل و شــاید محال است. مراد 
از بی اعتنایی، فقدان توجه و التفات نیست، بلکه 

چگونگی توجه و التفات است.
دلیل بی اعتنایی ها، بــه وضع تاریخی تجددمآبی 
ما مربوط اســت. داوری اردکانی می نویسد: »در 
این وضع توجه به علوم رسمی و اکتفا به تتبع که 
مآال موجب غفلت از معانی و مضامین آثار گذشته 
است، توصیه می شود. این روش تتبع، درسی بود 
که شرق شناسان به ما دادند و بسیاری از ما در آن 

به عنوان صرف روش نگاه کردیم و ندانســتیم یا 
نخواستیم بدانیم و نتوانستیم بدانیم که »روش« 
متضمن نحوه تلقــی خاص در مورد گذشــته و 
تاریخ و به طور کلی عالم و آدم اســت و قائم مقام 
تفکر می شود«. پس عده ای از استادان فلسفه به 
گذشته پشت کردند و عده ای دیگر فلسفه غربی را 
سست ریشه یا بی ریشه انگاشتند پس نتوانستیم 
بنیادهای فلســفه جدید غرب را بشناسیم و در 
جهان جدید نفوذ کنیم. برای شــناخت اندیشه 
غربی باید با آن هم سخنی )دیالوگ( کنیم؛ فلسفه 
اسامی در هم سخنی با فلســفه جدید اروپایی 
حیات تازه پیدا می کند و این حیــات تازه، به ما 

تمدنی تازه می دهد.

ضرورت جمع دین و فلسفه
»وحدت فلسفه و دین به چه کار ما می آید؟« آیا 
این پرسش یک مصداق بیرونی و عینی دارد؟ ما 
خود را در سرآغاز یک تمدن نوین اسامی تصور و 
ترسیم کرده ایم و برای تحقق آن می کوشیم. برای 
این شکوفایی ناگزیر هستیم به تمدن های دیگر 
نظر کنیم؛ بیرون از خود را مشاهده کنیم. ناگزیر 
هستیم تمدنی را ببینیم که برخی از نخبگان مان 
را از ما گرفته و از آن خود کرده است. ما باید با این 
تمدن ها ســخن بگوییم و گاهی سخن با سخن 
همچون شمشــیر با شمشــیر می آویزد. ما فقط 
با فقه )به طور مثال( نمی توانیــم با افراد خارج از 
حوزه تمدنــی خود در مورد دیانت خود ســخن 
بگوییم چون آنــان زبان فقه مــا را نمی دانند، از 
سوی دیگر با فلســفه محض و دور مانده از هوای 
اسام، هم نمی توانیم با آنها سخن بگوییم و چشم 
بر دیانت خود ببندیم. در ساخت تمدن اسامی 
فقط یک مولفه در کار نبود، بلکه فلســفه، کام و 
اصول فقه با هم پدیدار یا تاسیس شدند و در کنار 
عرفان و ادبیات و ســایر دانش ها، تمدنی را بنیان 
نهادند و به شکوه رساندند. اکنون طرح جمع میان 
فلسفه و دین برای شکوفایی تمدن نوین اسامی 
یک ضرورت است. ما ناگزیر هستیم که بار دیگر 
به فلســفه رو کنیم و با آن انس بگیریم تا بتوانیم 
با اندیشه غرب جدید هم ســخنی کنیم. ما تنها 
مردمی هســتیم که بیش از هزار سال فلسفه در 
پشت ســر خود داریم و می توانیم و باید وارث آن 
باشیم تا از اکنون زدگی و تأخر تاریخی در جهان 

معاصر رها شویم.

امام خمینی ره ؛ مصــداق عینی ضرورت جمع 
فلسفه و دین

آیا برای نشــان دادن ضرورت و افق جمع فلسفه 
و دین هیچ مصداق عینی وجــود دارد؟ در تاریخ 
هزارساله فلسفه اســامی، تنها یک مصداق برای 
نشــان دادن این ضرورت وجود دارد؛ آن هم کسی 
که بنیان انقابی را گذاشت که نقطه عزیمت ما به 
تمدن نوین اسامی باشد. حضرت امام خمینی )ره( 
راهنمای ضرورت جمع میان فلسفه و دین است. 
اگر از میان تمام آثار ایشان قرار باشد یکی را مثال 
بزنیم، نامه ای که به گورباچف نوشت بیانگر لحن 
ایشان با یک حوزه تمدنی دیگر است. چرا و چگونه 
به فلســفه اســامی در آن نامه ارجاع می دهند؟ 
هنگامی که می دانستند سربازانشان هنوز به دنیا 
نیامده بودنــد، چگونه این آینــده را یافته بودند؟ 
چگونه حج واجب را تعطیل کردنــد؟ و یا چگونه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را طراحی کردند؟ به 
صرف تأکید بر فقه تنها و به دور از دیگر علوم عقلی 
و ذوقی اسام، فرایند هیچ کدام از این اقدامات فهم 
و آشکار نمی شود. سیره عملی ایشان نشان داد برای 
طراحی امور سیاســی و حکمرانی مدینه )کشور( 
بهره مندی از نتایج جمع میان فلسفه و دین، یک 
ضرورت اســت. در بیان دیگر طرح وحدت دین و 
فلسفه  برای ریاســت مدینه، از فارابی شروع شد و 
هزار سال راه آمد تا در شخصیت امام خمینی)ره( 
محقق شود. اکنون اهتمام و اعتنا به این طرح برای 

ما نه تنها راهنما و رهگشا بلکه ضرورت است.

کتابیآموزشیبرایاندیشیدنوفلسفهورزی
نگاهی به کتاب »ما و تاریخ فلسفه اسامی« نوشته دکتر رضا داوری اردکانی
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کتاب »ما و تاریخ فلســفه اسالمی« نوشته 
دکتر رضا داوری اردکانی از ســوی سازمان 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
به چاپ سوم رسید. این کتاب نخستین بار در 
سال 1389منتشر شــد و حاال پس از 11سال 
به چاپ سوم رسیده اســت. شوربختی است 
که اقبال به این کتاب آن قدر نبوده اســت که 
در مدت زمانی بیشــتر از یک دهه، فقط 3بار 
چاپ شود. به عبارت دیگر ما نسبتی با تاریخ 
فلسفه خودمان داریم که به یکی از آثار ممتاز 
نوشته شــده در مورد این تاریخ اقبال نشان 
نداده ایم. اصال این کتاب به همین نســبت ما 
با تاریخ فلسفه اسالمی می اندیشد؛ ما چگونه 
تاریخ فلسفه اســالمی را می اندیشیم و با آن 
چه نسبتی داریم؟ نسبت این فلسفه با فلسفه 
یونان باستان و همچنین با فلسفه دوران تجدد 
چیست؟ ترکیب فلسفه اسالمی یک ترکیب 
درست، هویت دار، معنادار و قوام یافته است یا 
یک اضافه مهمل است که کسانی تالش کرده اند 
مطالب فلســفی یونانیان را با دین مسلمانی 
خود بیامیزند؟ نسبت فلسفه اسالمی و دین 
اسالم با توجه به فقه و اصول و کالم و عرفان 
چیست؟ فلسفه اسالمی به چه کار ما می آید 
و چرا باید آن را فرا بگیریم؟ اصال چرا باید به 
کتاب ها و آثاری که در زمینه فلسفه اسالمی 
نوشته می شــوند پرداخت و آنان را معرفی 
کرد؟ ما و تاریخ فلسفه اسالمی، پیش از آنکه 
اثری در مورد تاریخ فلسفه اسالمی باشد، یک 
کتاب آموزشی برای اندیشیدن و فلسفه ورزی 
اســت. روش فهم همدالنــه در تمام مطالب 
کتاب کار شده است. هر چند داوری اردکانی 
با نگاهی خاص به زمــان و تاریخ، این کتاب را 
نوشته است اما نگارش و طرز پردازش مسائل در 
آن، می تواند راهنمای اندیشیدن برای کسانی 
باشد که قصد فلسفه ورزی و بررسی موضوعات 
علوم انسانی را دارند؛ یعنی اگر ما با هیچ کدام 
از نظرهای دکتــر داوری در این کتاب موافق 
نباشیم، می توانیم از او درس اندیشه ورزی و 
فهم همدالنه بیاموزیــم. با خواندن این کتاب 
یاد می گیریم چگونه به سخن ماندگار در تاریخ 
گوش فرا دهیم و با تاریخ گفت وشنود کنیم تا 

شاید سخنی ماندگار در تاریخ بر زبان آوریم.

طرح کلی جمع و وحدت میان فلسفه و دین
در ما و تاریخ فلســفه اســامی پرسش های باال 
با روشی در فهم همدالنه اندیشــه می شود و در 
جریان این اندیشــیدن، طرحی کلی از فلســفه 
اسامی به دســت می آید. در این طرح، خطی از 
فارابی تا شــهید مطهری ترسیم می شود تا نشان 
دهد تاریخ فلسفه اسامی متضمن جمع و وحدت 
میان فلسفه  و دین است. مدخل این طرح کتاب 
»الجمع بیــن رایی الحکیمیــن« فارابی قلمداد 
می شود و به رویکرد شهید مطهری نسبت به کام 
جدید منتهی می شود. منظور از طرح جمع میان 
فلســفه و دین، هم نوایی و اتحاد فلسفه و اصول و 
فقه و کام و عرفان اســت که در فلسفه صدرایی 
به طور کامل پدیدار شد. مهم ترین مراحل تاریخی 
این طرح به این ترتیب اســت: 1. تاسیس و قوام 
فلسفه اسامی در تفکر و تحقیق فارابی و ابن سینا 
2. شــروع دوره بحران با ظهور غزالی و فخر رازی 
3. این بحران در ایران با ظهور سهروردی و فلسفه 
اشراقی فروکش می کند. 4. در مغرب عالم اسام، 
کوشش  ابن طفیل به جایی نمی رسد و ابن رشد، 
فلسفه را به ســوی غرب باز می گرداند 5. فلسفه 
مشاء و اشراق و علم کام در آثار خواجه نصیرالدین 
طوسی و قطب الدین شــیرازی جمع می شود و 
فلسفه به حوزه شــیراز انتقال می یابد 6. فلسفه 
اسامی در اصفهان قرن یازدهم به آخرین منزل 

خود، یعنی منزل و مرحله جمع فلســفه مشاء و 
فلسفه اشراق و علم کام و عرفان نظری می رسد.

ما می توانیم از کتاب رضا داوری اردکانی پرسش 
کنیم: »چــرا جمع میان فلســفه و دین ضرورت 
داشت و این جمع، مسلمانان را در برابر چه چیزی 
مجهز می کند و چه امکان و توانی به همراه دارد؟« 
در این نگارش تاش می شــود با مروری کوتاه بر 
کتاب مورد نظر، پاسخ این پرسش اندیشیده شود.

فلسفه اسالمی چیست؟
برای اثبات مقام و منزلت فلســفه اســامی باید 
ابتدا معلوم شــود چیزی به این نام وجود و قوام 
دارد؛ در فصل اول کتاب با عنوان »قوام و تاسیس 
فلسفه اسامی« به این پرسش پرداخته می شود 
که »آیا فلســفه اســامی تعبیر درستی است و 
می توان فارابی و ابن سینا و... را فیلسوفان اسامی 
خواند؟«. باید بدانیم فلسفه اسامی صورت عقلی 
عقاید اسامی و از لوازم وجود و ماهیت دین اسام 
نیست. فلسفه اسامی، دین و اسام فلسفی شده و 
برآمده از کتاب و روایت هم نیست؛ فلسفه اسامی 

نه فلسفه مسلمانان است و نه فلسفه ای مسلمان.
در بررسی امکان دینی شدن فلسفه باید دقت کرد 
که فلسفه را نمی توان همچون جعبه ای از اتاقی به 
اتاق دیگر برد و یا آن را به راحتی از عالم خود جدا 
کرد و به عالمی جدید منتقل کرد و زنده و شاداب 
نگاه داشت. فلســفه از یونان به جغرافیای اسام 
آمد؛ وقتی فلســفه در عالمی وارد می شود که آن 
عالم دین تازه ای دارد، ناگزیر به دین می اندیشد 
و در نســبتی با دین وارد می شــود. اصا فلسفه 
وقتی از یونان بیرون آمد، نمی توانســت  شــأن و 
حقیقت دینی پیدا نکند؛ زیــرا به هر جا که رفت 
– چه اســکندریه و انطاکیه و چه شام و خراسان 
– آنجا جزئی از جهان دینی بود و وجه دینی بودن 
فلسفه های دینی میل به هماهنگی با عالم و تفسیر 
آن بود. اگر این هماهنگی به وجود نمی آمد، فلسفه 
نمی توانست جایگاهی در جغرافیای اسامی پیدا 
کند. فلسفه اسامی، فلسفه ای است که در هوای 
اسام روییده و از نفحات قرآنی و اعتقاد به توحید 

و نبوت و معاد اثر پذیرفته است.
درست اســت که دین و فلســفه یکی نیستند و 
هیچ کدام در ذات خود بــه دیگری نیاز ندارند، اما 
دینی شدن فلسفه هم یک حادثه و امر اتفاقی نبود؛ 
شرق دور و هند به فلسفه یونانی رو نکردند، شاید 
وجهش این باشد که اعتقادات چینیان، هندیان و 
ژاپنی ها در مرزهــای جغرافیایی و فرهنگی خود 
محدود ماند. به طور کلی دین قومی اندیشه جهانی 
 را نمی پذیرد، پس فلســفه را هم که جهانی است
 بر نمی تابد. با گسترش و پیشروی اسام به عنوان 
یک دین جهانی، نیاز تازه ای برای تاریخ و زندگی – 
و نه دین – به وجود آمد. اسام نه در ذات خود و نه 
در آغاز ظهورش، بلکه حین انتشار و تاریخ به علم 
و فلسفه رو کرد زیرا نسبت و مراوده ای با صاحبان 
اعتقادات دیگر پیدا کرد که نیاز به زبان مشترکی 
برای هم سخنی با آنان و شــرح و تفسیر داشت؛ 

زبانی عقانی و البته جهانی.
مسلمانان در آغاز شــکفتن تاریخی، به خارج از 
عالم خود رو کردند و از خارج بیشــتر یا یکســره 
چیزهایی را گرفتند که با جان و فکرشان نزدیکی 
و ســنخیت داشــت. لذا باید توجه کنیم که اهل 
فلسفه در جهان اسام براساس حادثه و اتفاق به 
سراغ فلســفه نرفتند؛ اینطور نبوده که در جریان 
نهضت ترجمه هر چه به دستشان رسید ترجمه 
کردند و با خواندن متون فلسفی یونان، آن متون 
را در پاسخ به نیازهایشان قلمداد کردند و فیلسوف 
شدند. داوری اردکانی تأکید می کند که »در تاریخ 
هر چه تصادفی باشــد، آموختن دانش و فلسفه و 
حفظ و بسط آن تصادفی نیســت، تکرار تصادف 

قانون است«.
اهل فلسفه در اسام خالی الذهن و بی نظر نبوده اند 
بلکه ژرفای تامل فلسفی داشــتند وگرنه ممکن 
نیست کســی بیگانه با فلســفه، کتابی فلسفی 

نگاهی به نسبت فلسفه و علم
نسبت فلسفه با علم و جایگاه فلسفه علم یکی از موضوعات 
مهمی است که فهم آن می تواند ما را در پیشبرد علوم یاری 
رساند. بر این اساس آنچه در ادامه از نظر می گذرد بخشی از 
کتاب »واقعیت و روش تبیین کنش انســانی در چهارچوب 
فلسفه اســامی« اثر دکتر عطااهلل رفیعی آتانی است که به 

شکلی مختصر به این مسئله پرداخته است.
از منظر عامه طباطبائی)ره( مهم ترین وظیفه فلسفه با همه 
منزلت آن در فرهنگ اســامی – به ویژه در قلمرو شناخت 
هســتی و خدا – در همین حوزه معرفتــی )موضوع علوم و 

ملحقات آن( است:
دست به هر رشته از رشته های گوناگون علوم بزنیم، اثبات 
هر خاصه از خواص موجودات برای موضوع، خود محتاج به 
ثبوت قبلی آن موضوع است. یک سلسله بحث های برهانی که 
غرض و آرمان نام برده را تأمین کند و نتیجه آنها اثبات وجود 
حقیقی اشیا و تشخیص علل و اسباب وجود آنها و چگونگی 
و مرتبه  وجود آنهاست »فلسفه« نامیده می شود. علوم دیگر 
روش بحث و نتیجه کاوش آنها اینگونه نیســت و در هر یک 
از آنها که تأمل کنیم، خواهیم دید که یک یا چند موضوع را 
مفروض الوجود گرفته و آنگاه به جست وجوی خواص و آثار 
وی پرداخته و روشن می کند. هیچ یک از این علوم نمی گوید 
فان موضوع موجود است یا وجودش چگونه وجودی است؛ 
بلکه خواص و احکام موضوع مفروض الوجودی را بیان کرده 
و وجود و چگونگی وجود آن را به جای دیگر )حس یا برهان 
فلســفی( احاله می نماید... از بیانی که در رابطه فلســفه با 
علوم گذشت دستگیر می شــود که علوم از راه اثبات وجود 
موضوع به طور کلی نیازمند به فلسفه هستند. )طباطبائی، 

.)3۸ :13۸۹
توجه به تعبیر »چگونه« در بیان منون گویای ضرورت وجود 
دانشــی دیگر - یعنی روش - برای شناخت موضوع هر علم 
است. به همین دلیل اصل روش شناختی مهمی صورت بندی 
می گردد: تصور فرد از آنچه در طلب آن است، به کار گرفتن 
ابزارها و روش های وصول به مطلــوب نقش راهبردی دارد 
)فرامرز قراملکــی، 13۸3: 11-15(. بنابراین هر تصوری از 
»واقعیت موضوع« هر علمی، اصول موضوع های ویژه ای را 
به عاوه »روش« خاصی برای دستیابی به احوال و عوارض 
آن »واقعیت« معین می سازد. استاد شهید مطهری به طرز 

گویایی به این موضوع اشاره کرده است:
اختصاص یک علم بــه بعضی اصول متعارفــه و موضوعه و 
همچنین اختصاص آن به یک روش و اسلوب معین، از ناحیه 
موضوع آن علم سرچشــمه می گیرد؛ زیرا اصول متعارفه و 
موضوعه هر علمی عبارت اســت از یک عده احکامی قطعی 
یا وضعی که عقل در مورد موضوع آن علم دارد و این مطلب 
از بررسی یکایک آن اصول متعارفه روشن می شود؛ و اسلوب 
و روش فکری خاص هر علمی نیز عبارت اســت از یک نوع 
ارتباط فکری خاصی که بین انســان و موضوع آن علم باید 
برقرار شود و بدیهی اســت که نوع ارتباط فکری بین انسان 
و شینی از اشیا، بســتگی دارد به نحوه وجود و واقعیت آن 

شیء؛ مثا اگر شیئی از نوع اجسام است، ناچار باید ارتباط 
جسمانی و مادی بین انسان و آن شیء برقرار شود و احساس 
و آزمایش عملی همان ارتباطات مادی است که دستگاه فکر 
با اشیا پیدا می کند، و اگر آن شیء وجود نفسانی دارد باید به 
مشاهده حضوری و نفسانی که یگانه وسیله ارتباط ذهن با آن 
شیء است پرداخته شود، و اگر آن شیء کیفیت عقانی دارد، 
یعنی حقیقتی است که عقل با اعمال قوه انتزاع آن را یافته 
است باید با سبک قیاس و برهان و تحلیل عقانی مورد بررسی 
قرار گیرد. از اینجا نقش مهمی را که موضوعات علوم در علوم 
دارند می توان دریافت؛ زیرا از آنچه در این مقدمه گفته شد، 
معلوم شد که اوال اســتقال و امتیاز یک علم از علم دیگر و 
ثانیا اختصاص اصول متعارفــه و موضوعه آن علم به آن علم 
و ثالثا اختصاص اســلوب تحقیق خاص آن علم به آن علم 
ناشــی از ناحیه موضوع آن علم است. پس موضوع هر علم و 
فنی نماینده استقال و تعیین کننده روش و اسلوب تحقیق 
و منشأ اختصاص اصول متعارفه و مبانی اولیه آن علم به آن 

علم است )مطهری، 13۷5: 4۷۸(.

نسبت فلسفه با فلسفه علوم
از مطالب پیش گفته روشن شد که فلســفه با اثبات وجود 
و نحوه وجــود موضوع علوم )در حقیقت فروض اساســی و 
بنیادی علوم( و نیز روش نظریه پردازی درباره موضوع، نقاط 
آغاز نظریه پردازی در علوم را معلوم می سازد. اگر به ماهیت 
و ظرفیت دانشی فلسفه توجه شود، روشن می شود که گویی 
فلســفه با تمام ظرفیت خود به کمک علوم آمده است؛ زیرا 
مهم ترین کارویژه و رســالت فلســفه - حداقل در فرهنگ 
اسامی - استخراج قواعد عام حاکم بر وجود است. بنابراین 
فلسفه با استفاده از قواعد عام حاکم بر هستی، به استخراج 
قواعد حاکم بر هستی و واقعیت موضوع علوم می پردازد. نکته 
مهم تر آن است که فلسفه، خود نیز به روشی برای شناخت 
هستی نیازمند اســت. این روش با مبانی و مفروضاتش در 
قلمرو توانایی ها و ناتوانایی های شناختی آدمی و نیز منابع و 
ابزار شناخت، به عنوان مبانی معرفت شناختی به استخراج 
قواعد حاکم بر نحوه هستی موضوعات علوم و در نتیجه روش 
نظریه پردازی متناسب با موضوع برای علوم می پردازد. براین 
اساس فلسفه با تمام دارایی خود یعنی مبانی معرفت شناختی 
و مبانی هستی شناختی برآمده از آن، به کمک تولید فروض 
بنیادی و روش نظریه پردازی علوم آمده اســت. این حوزه 
معرفتی - یعنی شناخت موضوع هر علم و ملحقات آن نظیر 
روش- همان چیزی است که از آن به عنوان »مبانی علوم«، 
»فلســفه علوم« و یا »پارادایم« تعبیر می شود که می تواند 
با رویکردی الکانوشــی به عنوان »هســته سخت« آن علم 

نقش آفرینی کند.

اندیشه علم

امتحان الهی با استدراج دادن 
نعمت در مقابل نافرمانی کردن

آیت اهلل حاج آقــا مجتبی 
تهرانی)ره(: آقایان بحثی در 
باب اســتدراج دارند که در 
آیات و روایات آمده است. 2 
آیه را مطرح کنم: در سوره 
قلم ]آیــات 44و 45[ آمده 

است: »َسَنْســَتْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث اَل یْعلَُموَن. َوأُْملِی 
لَُهْم إِنَّ کیِدی َمِتیٌن: به تدریج آنان را به گونه  ای که در 
نیابند ]گریبان[، خواهیم گرفت و مهلت شان می  دهم؛ 
زیرا تدبیر من ]سخت[ استوار است.«. »نَْسَتْدرُِجُهْم« ؛ 
درجه، به آنها نعمت می دهیم. »ِمْن َحیُث اَل یْعلَُموَن«؛ 
نمی فهمند. مثًا کودکی که بی ادبی کرده است و به او 
جایزه می دهند. باز هم بی ادبی می کند و باز هم جایزه 
می گیرد. نمی فهمد همینطور دارد او را جلو می برد تا 
به جایی می رسد که کارش تمام می شود: »َوأُْملِی لَُهْم 
إِنَّ کیِدی َمِتیٌن«؛ مهلت به آنها دهیم و همانا اَْخِذ َمن 

شدید و محکم است.
در سوره آل عمران ]آیه 1۷۸[ دارد: »َواَل یْحَسَبنَّ 
ََّما نُْملِی لَُهْم َخیٌر ِلَنُْفِسِهْم«؛ کسانی  َِّذیَن کَفُروا أَن ال
که کافر شدند، گمان نکنند اینکه ما به آنها مهلت 
ََّما نُْملِی لَُهْم لِیْزَداُدوا  دادیم و به نفع شان اســت. »إِن
إِثًْما«؛ به آنهــا مهلتی دادیم تا گناهانشــان زیاد و 

انباشته بشود. 
بعد هم: »َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن: و ]آنگاه[ عذابی خفت  آور 
خواهند داشــت.« می گذاریم کــه در قیامت عذاب 

خالص را به او تحویل بدهیم.

رهنمای مقصود
آیت اهلل العظمی جوادی آملی: فرمود این پیامبر شــما با دو 
ویژگی آمده است: هم هدف را می داند که چیست و هم اینکه 
راه را بلد است. کسانی به مقصد می رسند که هدفمند باشند 
اوالً و راه  شــناس باشــند ثانیاً؛ این گروه می شوند متمّدن، 
می شوند عقانی و مانند آن. آن دو خطری که شما را تهدید 
می کرد، نه می گذاشت شما هدفمند باشید و نه می گذاشت 
شما راه شناس باشید. فرق اساسی ضالت و غوایت این است 
که ضاّل آن کسی است که راه را نمی داند و غاوی آن کسی 
اســت که هدف ندارد یعنی کجا برود کجایی است چه کار 

می خواهد بکند را نمی داند.
ابلیس این دو دام را در مسیر زندگی جامعه قرار داده است: 
﴿َو َلُِضلَّنَُّهْم﴾ و ﴿َو َلُْغِوینَُّهْم﴾؛ این ﴿َلَُمنِّینَُّهْم﴾ و ﴿َلَُزیَننَّ 
لَُهْم فِی اْلَْرِض﴾، همه اینها مقدمه است برای این دو خطر: 
یکی اینکه اّول نمی گذارم که اینها هدفمند بشوند که بدانند 
کجا می خواهند بروند و دیگر اینکه اینها را از راه به در می برم؛ 
اگر هم هدف را تشخیص بدهند، من نمی گذارم راه را ادامه 

بدهند.
بیراهه رفتن را می گویند ضالت و بی مقصد بودن را می گویند 
غوایت. بعضی ها اصًا نمی دانند که برای چه خلق شــدند و 
چه کار می خواهند بکنند، خب اینها غاوی اند یعنی بی هدف 
هستند؛ برخی ها هدف دارند ولی نمی دانند راه کجاست و از 

چه راهی می خواهند به مقصد برسند.
خدای سبحان سوگند یاد کرد که وجود مبارک پیغمبر )علیه 
و علی آله آالف التحیه و الثناء( هم هدف را می شناسد و هم 
راه را می داند و طی طریق می کند: ﴿ما َضلَّ صاِحُبکْم﴾، پس 
راه را بلد است، ﴿َو ما َغوی﴾ هدف دارد. اگر رهبری هدفمند 
باشد، راه شناس باشد، راهرو باشــد، راهنما باشد، باید از او 

پیروی کرد.
منبع: تفسیر سوره مبارکه نجم، جلسه 1، مورخ 1395/12/07

اندیشه مسطور

اندیشه اخاق

حب چیست و چه آثاری دارد؟
عالمه محمدحسین طباطبایی)ره(: 
حب در حقیقت تنها وســیله ای 
است برای اینکه میان هر طالبی 
با مطلوبــش رابطه برقــرار کند. 
حال ببینیم حب چیســت؟ و چه 
آثاری دارد؟ حب در حقیقت تنها 

وسیله ای است برای اینکه میان هر طالبی با مطلوبش رابطه 
برقرار کند و هر مریدی را به مرادش برساند و حب اگر مرید را 
به مراد و طالب را به مطلوب و محب را به محبوب می رساند، 
برای این اســت که نقص محب را به وسیله محبوب برطرف 
سازد تا آنچه را ندارد دارا شود و کمبودش  تمام و کامل گردد.
پس برای محب هیچ بشارتی بزرگ تر از این نیست که به او 
بفهمانند محبوبش دوســتش دارد، اینجاست که دو حب با 
هم تاقی می کنند و از دو سو غنج و دالل رد و بدل می شود.

پس انسان اگر غذا را دوست دارد و به سوی آن کشیده می شود 
و درصدد تهیه کردنش برمی آید، برای این است که به وسیله 
آن نقصی را که )همان گرســنگی باشــد( در خود احساس 
می کند برطرف نماید و یا اگر عمل زناشویی را دوست می دارد 
و درصدد رسیدن به آن برمی آید برای این است که نقصی را 
که در خود سراغ دارد )که همان شهوت است( از خود برطرف 
نماید. و همچنین دلش برای دیدن دوستش پر می زند و این 
عاقه باعث می شود که بپاخیزد و درصدد دیدار با او برآید. و به 

وسیله انس با او، تنگی حوصله خود را جبران کند.
و به همین منوال اگر عبد موالی خود را دوســت می دارد  یا 
خادم به مخدوم خود عاقه می ورزد برای این است که خود را 
اسیر و گرفتار حق او می داند، عبد، خود را اسیر حقوق موال، 
و خادم، خود را رهین احســان مخدوم می داند و می خواهد 

سنگینی این حق را از دوش خود بیفکند.
منبع: ترجمه تفسیرالمیزان، جلد3، ص2۴7

اندیشه ایمان

»ماوتاریخفلســفهاسالمی«پیش
ازآنکهاثــریدرمــوردتاریخفلســفه
اســالمیباشــد،یککتابآموزشــی
فلســفهورزی و اندیشــیدن بــرای
اســت.روشفهمهمدالنــهدرتمام
مطالــبکتــابکارشدهاســت.هــر
نگاهــی بــا داوریاردکانــی چنــد
خــاصبــهزمــانوتاریــخ،ایــنکتاب
رانوشتهاســتامــانــگارشوطــرز
پــردازشمســائلدرآنمیتوانــد
راهنمــایاندیشــیدنبــرایکســانی
باشدکهقصدفلسفهورزیوبررسی

موضوعاتعلومانسانیرادارند


