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فلسفـه پیشدانشگاهی
فصل
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کلیات ()1

مقدمه
فلسـفه میکوشـد تـا کلیترین امـوری را که انسـان با آنها روبهروسـت
تبییـن عقالنـی کنـد؛ مثال ً انسـان د ر حـوزهی علـوم تجربی بـرای تبیین

عقالنـی مبانـی کلی و پایههـای اصلی این علـوم ،مانند اصـل واقعیت
داشـتن جهـان خـارج ،اصـل قابـل شـناخت بـودن جهـان ،اصـل علیت و
اصولـی نظیـر اینها به فلسـفه نیازمند اسـت .ایـن اصـول و مبانی گرچه
نقطـهی اتـکای همهی علوم بـه حسـاب میآیند ولی خـود در هیچ

یـک از ایـن علوم مورد بررسـی قـرار نمیگیرند .دانشـی که عهـدهدار
تحقیـق در ایـن اصـول اسـت ،فلسـفه نـام دارد .د ر واقـع این پرسـش که
چگونـه و بـا تکیه بر کـدام مبانی و روشهـا میتوان طبیعت را شـناخت و
بـه ایـن شناسـایی اعتماد کرد ،به پاسـخی قانعکننده نیاز دارد .پاسـخگویی
بـه این پرسـش تنها از فلسـفه انتظار میرود .فلسـفه ،هم مبانـی علوم را
تحکیـم میکنـد و هـم دربـارهی اعتبـار و ارزش روش تجربی در شـناخت
طبیعـت سـخن میگویـد و حـدود توانایـی روش تجربی را تعییـن مینماید.
یادآوری:
تطبیـق :عبـارات زیر با کـدام یک از اصول و مبانی فلسـفی علوم تناسـب
دارند:
 -1مطمئن هستم که ا گر دست خود را روی آتش ببرم میسوزد.
 -2همهی فلزات در همهجا در اثر حرارت منبسط میشوند.

 -3هنگامـی کـه آب در  1000بـه جوش نیاید ،با بررسـی علل بـه جوش آمدن
آب در  1000بـه وجود مـواد ناخالص آب پـی میبریم.
 -4بـا توجـه بـه قوانیـن انبسـاط و انقبـاض فلـزات پـی میبریـم کـه بـه
هنـگام سـاختن ریلهـای راهآهـن بیـن آنهـا فاصلـه ایجـاد کنیـم.
 -5میتوانـم بـه فهـم خود بـرای پیدا کـردن روابط بین پدیدههـا اطمینان
داشته باشم.
فلسـفه علاوه بـر تحقیـق دربـارهی مبانـی کلـی همـهی علـوم تجربـی،
دربـارهی مبانـی خـاص علوم انسـانی نیز به پژوهـش میپردازد .بـ ه طوریکه
رشـتههای مختلـف علـوم انسـانی ،هـر یـک بـر نوعـی بینش فلسـفی

تأمـل فلسـفی :بـرای پاسـخ بـه سـؤاالت زیـر بـه کـدام یـک از
دانشهایـی کـه در زیـر سـؤاالت نوشـته شـده نیازمندیـم؟
 -1فهم را چگونه میتوان تبیین کرد؟
 -2آیا تاریخ علوم انسانی میتواند از علوم انسانی جدا شود؟
 -3چه فعالیتهایی در مغز انسان و سلسلهی اعصاب موقع ادرا ک صورت
میگیرد؟
 -4آیا میتوان برای سیر حوادث در تاریخ بشر قوانینی را کشف کرد؟
 -5چه کسی بر ما حق حکومت دارد؟
 -6آیـا تصـورات بسـیار زیـاد ما از اشـیاء میتوانـد در ذهنی کـه از جنس
ماده اسـت جـا بگیرد؟
 -7ا گـر کسـی بـه تأثیر مطلـق پایگاه اجتماعی روی انسـان عقیده داشـته
باشـد ،چه فلسـفهای را بایـد بپذیرد؟
 -8آیـا اخلاق مطلـق اسـت و ارزشهـای اخالقی تابع شـرایط نیسـت؟ یا
اینکـه اخلاق نسـبی اسـت و ارزشهای اخالقـی تابع شـرایط و مقتضیات
زمانانـد؟
 -9زیبایی در شعر چه تفاوتی با زیبایی در نقاشی دارد؟
 -10چه کسی حق دارد برای مجازات مجرمان قانون وضع نماید؟
| فلسفهی هنر |

| فلسفهی اخالق |

| فلسفهی علوم انسانی |

| فلسفهی علوم اجتماعی |

| معرفتشناسی |

| فلسفهی سیاست |

| فلسفهی تاریخ |

| روانشناسی ادراک |

مابعدالطبیعه
قلمـرو اصلی فلسـفه ،پهنهی بیپایان هسـتی اسـت .فلسـفه ،علم
«هستیشناسـی» اسـت و به ایـن اعتبار ،بـه آن «مابعدالطبیعـه» گویند.
مابعدالطبیعه (متافیزیک) به شـناخت اشـیاء ،فقط و فقـط از آن جهت
که هسـتند و هسـتی دارنـد ،میپردازد.
هـ ر یـک از علـوم گونا گون بـه مطالعهی چهـرهای خـاص از موجودات
میپـردازد .ریاضیـات بـا کمیـت و مقـدار اشـیاء سـر و کار دارد؛ فیزیـک
خـواص ظاهـری اشـیاء ماننـد سـردی و گرمـی ،حرکـت و سـکون ،جرم،
نیـرو ،شـتاب و  ...را مطالعـه میکنـد؛ زمینشناسـی بـا عـوارض زمیـن
و مـواد تشـکیلدهندهی آن سـر و کار دارد؛ زیستشناسـی ،حیـات
موجـودات زنـده را بررسـی میکنـد و . ...

نسـبت بـه انسـان متکـی اسـت و بـر اسـاس دیدگاههـای متفـاوت

فلسـفه بـا «بـود و نبـود اشـیاء» کار دارد و میخواهد احکام و قواعد اشـیاء

فلسـفی ،مکاتـب و روشهـای گوناگونی در رشـتههای علوم انسـانی پدید

را از آن جهـت کـه هسـتند و وجـود دارنـد ـ نـه از آن جهـت کـه کمیـت

میآیـد .بنابرایـن کارکردهـای «فلسـفه» عبارتنـد از:

دارنـد یـا حیـات دارنـد یا جـرم و انـرژی دارند ـ کشـف کند .بدیـن ترتیب،

 -1تبییـن عقالنی کلیتریـن اموری که انسـان با آنها روبهرو اسـت

وجـود ،اساسـیترین مفهوم و مدار همـهی بحثهای مابعدالطبیعه اسـت

 -2تحقیـق دربـارهی مبانـی کلی همهی علـوم تجربـی  -3تحقیق

و موضـوع ایـن بحثها شـناخته میشـود.

دربـارهی مبانـی خـاص علـوم انسـانی  -4تحکیـم مبانـی علـوم
 -5تحقیـق دربـارهی اعتبـار و ارزش روش تجربـی در شـناخت
طبیعـت  -6تعییـن حـدود توانایـی روش تجربـی.

«مابعدالطبیعـه» از یـک سلسـله مسـائل دربارهی مطلـق وجود یعنی
وجـو ِد بـدون هیـچ قید و شـرط سـخن میگوید و احـکام و عـوارض آن را
بررسـی میکند.
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نباید «مابعدالطبیعه» را با «ماوراءالطبیعه» یکی پنداشــت« .مابعدالطبیعه»
همــان «علــم بــه وجــود و اح ـوال آن» یــا همــان «وجودشناســی» اســت و
بنابرایــن ،یــک دانــش بــه حســاب میآیــد .ولــی م ـراد از «ماوراءالطبیعــه»
(« ،)trans-physicمرتب ـهای از عالــم هســتی» اســت کــه ورای طبیعــت و
جهــان مــادی در نظــر گرفتــه میشــود .پــس «ماوراءالطبیعــه» مرتبــهای
از هســتی اســت و «مابعدالطبیعــه» علــم بــه هســتی اســت در
حالت کلی.

کشـف :کـدام یـک از اشـکال زیر ،رابطه و نسـبت بیـن احکام وجـود را با
احـکام و قوانیـن مربـوط بـه وجود عالم مـاده نشـان میدهد؟ توضیـح دهید.

عالم ماده

عالم وجود

زبان مابعدالطبیعه
در نظـر فیلسـوف ،اشـیاء و موجـودات در حکم «حـروف و کلمات و
جمالت»انـد و وجـود و هستیشـان در حکـم «معنـای آنهـا» اسـت.
فیلسـوف بـا چشـم تیزبیـن عقـل از اوصـاف ظاهـری اشـیاء میگـذرد تا
عمـق آنهـا را مالحظـه کنـد .او فهم خـود را از معانی و حقایق اشـیاء یا
احـکام و عـوارض وجـود آنهـا به زبان خاصـی بیان میکنـد و این معانی
را در قالـب اصطالحـات ویـژهی خـود عرضـه مـیدارد .مابعدالطبیعـه
مباحـث خـود را در ضمـن مفاهیمـی چـون وجـوب و امـکان ،علـت و
معلـول ،حـادث و قدیـم ،جوهـر و عـرض ،وجـود و ماهیـت و  ...تبییـن

عالم وجود

میکنـد .بـرای ورود بـه دانـش مابعدالطبیعـه ،بایـد ابتدا منظور فالسـفه

عالم ماده

را از ایـن اصطالحـات بـه دقـت دریابیـم و آنهـا را بـا معانـی عرفـی این

روش مابعدالطبیعه
قلمـرو مابعدالطبیعه مجموع هسـتی اسـت نه بخش و قسـمت ویژهای
از آن .مابعدالطبیعـه در هرجـا کـه موجـودی وجود و حضور داشـته باشـد،
حاضر اسـت و حرفی برای گفتن دارد .فلسـفه در شـناخت هسـتی اشیاء تا
آنجـا ریشـهیابی میکنـد کـه به وجـود محض برسـد .فلسـفه میخواهد
پـرده از چهرههـای گوناگـون یـک موجـود مثل رنگ ،شـکل ،جـرم ،انرژی،
حـرارت ،حیـات و  ...کنـار بزنـد و بـا واقعیت آنهـا روبهرو شـود .مطالعه در
چهرههـای ظاهـری اشـیاء وظیفـهی علـوم گوناگـون اسـت امـا فلسـفه به
مطالعـهی عمـق واقعیـت اشـیاء میپـردازد .چنیـن تعمقـی در اشـیاء بـه
روش تجربی و با اسـباب و ابزار آزمایشـگاهی مقدور نیسـت؛ زیرا این روش
و ابـزار ،تنهـا بـرای شـناخت ظواهـر و چهرههای محسـوس اشـیاء
بـه کار میآیـد نه بـرای مطالعـه در عمـق و حقیقت نادیدنـی آنها.

مابعدالطبیعـه ،وجـود اشـیاء را بـه کمـک تبییـن عقالنـی یعنـی بـه
روش تعقلـی میشناسـد و بـا قـدم عقل و برهـان عقلی به پیـش میرود.

کلمـات و لغـات درنیامیزیـم .در غیراینصورت ،مقصود مباحث فلسـفی
بـرای ما پوشـیده باقـی خواهـد ماند.
تطبیـق و مقایسـه :بـا توجـه بـه ابیـات زیـر ،توضیـح دهیـد زبـان
فلسـفه چـه تفاوتـی بـا زبـان سـایر علـوم دارد؟
لفظهــا و نامهــا چــون دامهاســت

ِ
لفظ شــیرین ،ریگ آب عمر ماســت

آن یکی ریگی که جوشد آب از او

سخت کمیاب است ،رو آن را بجو

منبــع حکمت شــود حکمت طلب

فـارغ آیـد او ز تحصیـل و سـبب

هدف مابعدالطبیعه
همانطـور کـه مقصـود خواننـده از درک معانی کلمـات و جمالت یک
کتـاب ،دریافـت معنـای کل کتـاب اسـت و تـا ایـن معنـا بـرای خواننـده
حاصـل نشـود ،غـرض و هـدف از مطالعـه تأمیـن نخواهـد شـد ،مباحث
وجود در فلسـفه به قصد شـناخت کل جهان هسـتی اسـت .فیلسـوف
میخواهـد تصویـری جامـع و صحیـح از جهـان هسـتی بهدسـت

آورد .در حقیقـت ،یـک تحقیـق فلسـفی بـه دنبـال پاسـخگویی بـه
پرسـشهایی چـون پرسـشهای زیـر اسـت :هسـتی از کجـا آمده اسـت

کار فیلسـوف از ایـن حیـث بـه خواننـدهی یـک کتـاب شـبیه اسـت .در

و بـه کجـا مـیرود؟ چـرا جهان هسـتی ،واقعیت یافته اسـت؟ آیا هسـتی

یـک کتـاب صدها سـطر و هـزاران کلمه بـا نظـم و ترتیب خاصـی در کنار

نابـود میشـود؟ آیـا در مجمـوع خود ،حق اسـت یـا پوچ و بیمعناسـت؟

توجوی
یکدیگـر چیـده شـدهاند و خواننـده در البـهالی آنهـا در جسـ 

آیـا بـه راسـتی وحـدت بـر هسـتی حا کم اسـت یا کثـرت؟ آیا هسـتی به

معناسـت .خواننـده در مطالعـهی خود میکوشـد تـا از حـروف و کلمات و

مـادی و غیرمـادی تقسـیم میشـود یـا جهـان هسـتی به همیـن ماده و

جملات بگـذرد و معانـی آنها را به دیدهی عقل ،مشـاهده کنـد .از معنای

طبیعت منحصر میشـود؟ جایگاه انسـان در عالم هسـتی کجاسـت؟ چه

یـک جملـه بـه معنـای جملـهی دیگر منتقـل شـود و سـرانجام از معنای
جزئیـات بـه معنـای کل کتاب دسـت یابـد و مقصـود آن را دریابد.
تأمـل :در ابیـات زیـر مقصـود از کلماتـی کـه زیـر آنهـا خط کشـیده
شـده چیسـت؟ آیـا انسـان وجـود حقیقـی را با چشـم درمییابـد یا بـا عقل؟
تــا عدمهــا را ببینــی جملــه هســت هسـتها را بنگری محســوس ،پســت
این ببین باری که هر کِش عقل هست روز و شب در جستوجوی نیست است
هســتها را ســوی پــس افکندهانــد نیسـتها را طالبانـد و بندهانـد

ارتباطـی بین انسـان و جهان هسـتی وجـود دارد؟ آیا هسـتی در مجموع
خـود قانونمنـد اسـت یـا بیقانـون و بیضابطـه؟ و . ...
فلسـفه میخواهـد از ورای همـهی موجـودات بـه کل هسـتی نظـر
کنـد و بـا یـک دید کلی هسـتی را بشناسـد .بـه همین جهـت ،در تعریف
فلسـفه گفتهانـد« :فلسـفه سـیر و حرکـت انسـان اسـت ،بـه صورتـی که
جهانـی شـود عقالنـی ،درسـت مشـابه و نظیـر جهـان عینـی و خارجی»
(الحکمـة هـی صیـرورة االنسـان عالَماً عقلیـاً مضاهیـاً للعالَـمِ العینی).
هــر آن کـاو ز دانش بــرد تـوشهای

جهانی است بنشسته در گوشهای
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فلسفـه پیشدانشگاهی
جسـتوجو :معمـای بـزرگ و راز سـر بـه مهری کـه از آغـاز آفرینش

موضوع مابعدالطبیعه

مطلق وجود یا وجود محض

قلمرو مابعدالطبیعه

پهنهی بیپایان هستی یا مجموع هستی

روش مابعدالطبیعه

تعقلی یعنی عقل و برهان عقلی

 -2چرا پدید آمده است؟

زبان مابعدالطبیعه

اصطالحات فلسفی

 -3سرانجام هستی چه خواهد بود؟

هدف مابعدالطبیعه

شناخت کل جهان هستی

تا کنون بشـر را به خود مشـغول داشـته این سـه سـؤال اسـت:
 -1جهان هستی از کجا پدید آمده است؟

پاسـخ ایـن سـؤالها را از چـه علمی باید دریافـت؟ آیا تا به حال سـعی کردهاید
به این سـؤاالت پاسـخ دهید؟ آیا دیگران پاسـخهای شـما را قبول دارند؟

پرسشهای چهارگزینهای
11

تعریف «علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است» ناظر به کدام بخش یا معنای فلسفه است؟

 )1عملی

 )2مابعدالطبیعه

 )3ماوراءالطبیعه

 )4نظری

« 2 2فلسفهی اولی» در واقع شناسایی احکام کدام مورد است؟

 )1حقیقت هستی

 )2علت و معلول

 )3مطلق وجود

 )4ماوراءالطبیعه

« 3 3مرتبهای از هستی» و «علم به هستی در حالت کلی» ،به ترتیب معنای کدام مورد است؟

 )1مابعدالطبیعه ـ ماوراءالطبیعه  )2ماوراءالطبیعه ـ مابعدالطبیعه  )3مابعدالطبیعه ـ متافیزیک
44

علوم تجربی در اثبات کدام ناحیه محتاج فلسفه است؟

 )1اصول و مبانی کلی
55

 )4متافیزیک ـ ترانسفیزیک

 )2تئوریهای کلی

 )3مسائل عملی

 )4مسائل نظری

موضوع فلسفه را کدام مورد تشکیل میدهد و معنای آن چیست؟

 )1مابعدالطبیعه ـ هستیشناسی به طور مطلق

 )2مابعدالطبیعه ـ مرتبهای از هستی به نحو مطلق

 )3ماوراءالطبیعه ـ هستیشناسی به طور مطلق

 )4ماوراءالطبیعه ـ مرتبهای از هستی به نحو مطلق

 6 6مفاهیمی همچون وجوب و امکان ،علت و معلول ،حادث و قدیم ،جوهر و عرض و وجود و ماهیت ،موضوع بحث  .............است که هدف از آن
 ............میباشد.

| سراسری خارج | 87

 )1ماوراءالطبیعه ـ نظر به مراتب هستی

 )2مابعدالطبیعه ـ نظر به مراتب هستی

ل هستی
 )3ماوراءالطبیعه ـ نگاه به ک 

 )4مابعدالطبیعه ـ نگاه به کل هستی

 7 7بیت «هر آن کاو ز دانش برد توشهای  /جهانی است بنشسته در گوشهای» بیانگر  ............است که  ............را دنبال میکند.
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 )1زبان فلسفه ـ زدودن ابرهای حیرت از برابر دیدگان فطرت
 )2زبان فلسفه ـ صیرورة االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالمالعینی
 )3روش مابعدالطبیعه ـ زدودن ابرهای حیرت از برابر دیدگان فطرت
 )4هدف مابعدالطبیعه ـ صیرورة االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالمالعینی
 8 8اساسیترین مفهوم و مدار همهی بحثهای مابعدالطبیعی  ...............و قلمرو مابعدالطبیعه مجموع  ...............است که روبهرو شدن
با  ...............میباشد.
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 )1وجود و ماهیت ـ هستی ـ واقعیتها

 )2وجود ـ هستی ـ واقعیتها

 )3وجود ـ کائنات ـ نمودها و ذوات

 )4وجود و ماهیت ـ کائنات ـ نمودها و ذوات

 9 9زبان مابعدالطبیعه ،استفاده از حروف و کلمات و جمالت که همان  ............است ،میباشد و هدفش  ............است که انسان ............

 )1اشیاء و موجودات ـ به دست دادن تصویری جامع و صحیح از جهان هستی ـ جهانی شود عقالنی مشابه با جهان عینی.
 )2اشیاء و موجودات ـ تفسیر و تعیین جایگاه هر موجود در زنجیرهی وجود ـ قادر به فهم جایگاه خود در آفرینش شود.
 )3اوصاف ظاهری موجودات ـ تفسیر و تعیین جایگاه هر موجود در زنجیرهی وجود ـ جهانی شود عقالنی مشابه با جهان عینی.
 )4اوصاف ظاهری موجودات ـ به دست دادن تصویری جامع و صحیح از جهان هستی ـ قادر به فهم جایگاه خود در آفرینش شود.
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11

فصل اول

 1 10دستیابی به «وجود محض»  ............مابعدالطبیعه است و طرح مفاهیمی همچون :وجوب و امکان ،علت و معلول ،حادث و قدیم ،جوهر و عرض،
 ............مابعدالطبیعه است و آنجا که از سیر و حرکت انسان ،تبدیل او را به جهانی عقالنی ،مشابه جهان عینی ،بخواهیم ،دست به دامان ............
مابعدالطبیعه شدهایم.

 )1زبان ـ زبان ـ هدف
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 )2روش ـ زبان ـ هدف

 )3زبان ـ روش ـ موضوع

 )4روش ـ روش ـ موضوع

 1 11هدف فلسفه کدام است؟

 )1بیان روابط و وظایف انسان با خدا
		
 )3وصول به حقیقت

 )2معرفت اهلل
 )4معرفت نظام هستی

 1 12کدام دانش از یک سلسله مسائل دربارهی مطلق وجود سخن میگوید؟

 )1مابعدالطبیعه

 )2شناختشناسی

 )3منطق نظری

 )4منطق عملی

 1 13قلمرو اصلی کدام دانش ،پهنهی بیپایان هستی است؟

 )1منطق
1 14

ِ
وجود بدون قید و شرط سخن میگوید؟
کدام دانش از

 )1عرفان
1 15

 )2فلسفه

 )2روانشناسی

 )3عرفان
 )3مابعدالطبیعه

 )4کالم
 )4منطق

پیدایش مکاتب و روشهای گوناگون در رشتههای مختلف علوم انسانی نتیجهی کدام مورد است؟

 )1نگرشهای متفاوت روانشناختی نسبت به انسان

 )2بینشهای متفاوت هنری نسبت به هستی

 )3نگرشهای متفاوت اجتماعی نسبت به هستی

 )4بینشهای متفاوت فلسفی نسبت به انسان

 1 16هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه کدام است؟

		
 )1وصول به حقیقت

 )2شناخت کل جهان هستی

		
 )3بررسی کمیت و کیفیت اشیاء

 )4تبیین عقالنی مسائل جزئی علوم تجربی

 1 17این عبارت در تعریف کدام دانش آمده است« :سیر و حرکت انسان است به صورتی که جهانی شود عقالنی ،درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی»؟

 )1منطق

 )2اخالق

 )3فلسفه

 )4کالم

 118در نظر فیلسوف ،موجودات نسبت به هستی به منزلهی .............

 )1حروفاند و هستی در حکم کلمات است.
 )3خوانندگان یک کتاب به خو ِد کتاباند.
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 )2کلماتاند و هستی معنای آنهاست.
 )4جمالت و معانی یک کتاب به کل کتاباند.

 1 19فلسفه عالوه بر تحقیق دربارهی مبانی  ............همهی علوم تجربی ,دربارهی مبانی  ............علوم انسانی نیز به پژوهش میپردازد .در نظر
فیلسوف ,اشیاء و موجودات در حکم حروف و کلمات و جمالت هستند و  ............در حکم معنای آنهاست.

 )1خاص ـ کلی ـ وجود و ماهیتشان

 )2خاص ـ خاص ـ وجود و ماهیتشان

 )3کلی ـ خاص ـ وجود و هستیشان

 )4کلی ـ کلی ـ وجود و هستیشان

 2 20مباحث وجود در فلسفه به قصد  ............است و مابعدالطبیعه دربارهی  ............سخن میگوید و احکام و عوارض آن را به کمک روش  ...........بررسی
میکند.

 )1شناخت جهان طبیعت ـ وجود مطلق ـ تجربی و برهان عقلی  )2شناخت کل جهان هستی ـ مطلق وجود ـ تجربی و برهان عقلی
 )3شناخت جهان طبیعت ـ وجود مطلق ـ تعقلی
2 21

 )4شناخت کل جهان هستی ـ مطلق وجود ـ تعقلی

کدامیک از موارد زیر ,در زمرهی کارکردهای فلسفه قرار نمیگیرد؟

 )1تبیین عقالنی کلیترین اموری که انسان با آنها روبهرو است  )2بحث دربارهی اعتبار و ارزش روش تجربی در شناخت طبیعت
 )3معین نمودن روش کشف قوانین در هر یک از علوم تجربی
222

 )4تعیین حدود و توانایی روش تجربی و تحقیق در اصول غیر تجربی علوم

عبارت «الحکمة هی صیرورة االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد و ناظر بر چیست؟

 )1تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون  /کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد ـ روش مابعدالطبیعه
 )2این همه عکس می و نقش نگارین که نمود  /یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد ـ روش مابعدالطبیعه
 )3هر آن کاو ز دانش برد توشهای  /جهانی است بنشسته در گوشهای ـ هدف مابعدالطبیعه
 )4عجز از ادرا ک ماهیت عمو  /حالت عامه بود مطلق مگو ـ هدف مابعدالطبیعه

12
فلسفـه پیشدانشگاهی
 223هدف فیلسوف این است که  ............؛ بنابراین فلسفه میخواهد ............

 )1جهان عقالنی را درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی نماید ـ از ورای همهی موجودات به کل هستی نظر کند و با یک دید کلی ,هستی را بشناسد.
 )2تصویری جامع و صحیح از جهان هستی بهدست آورد ـ در شناخت ماهیت اشیاء تا آنجا ریشهیابی کند که بهوجود محض ,یعنی وجود بدون هیچ
قید و شرط برسد.
 )3تصویری جامع و صحیح از جهان هستی بهدست آورد ـ از ورای همهی موجودات به کل هستی نظر کند و با یک دید کلی ,هستی را بشناسد.
 )4جهان عقالنی را درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی نماید ـ در شناخت ماهیت اشیاء تا آنجا ریشهیابی کند که به وجود محض ,یعنی
وجود بیقید و شرط برسد.

چرا فلسفه بیاموزیم؟
شـاید بپرسـید کـه چـرا بایـد فلسـفه آموخـت و وقـت و عمـر را در
راه شـناخت آراء و نظریـات فالسـفه دربـارهی وجـود و هسـتی صـرف
کـرد .فیلسـوفان در وجودشناسـی ،چـه راهـی را پیش پای مـا مینهند و
پرسـش بیجایی
گـره از کـدام مشـکل زندگی مـا میگشـایند؟ البتـه این
ِ
نیسـت .ا گـر کسـی را ببینیـم کـه مشـغول آموختن کار بـا رایانه اسـت یا
کمکهـای اولیـه را میآمـوزد یـا در حـال تمریـن و تلاش بـرای کسـب
هنـر خوشنویسـی اسـت ،بیدرنـگ فایـدهی ایـن آموزشهـا را تصدیـق
میکنیـم .ایـن امـور بـا زندگـی روزمـرهی مـا ارتبـاط دارد و ا گـر کسـی
بخواهـد آنهـا را بیامـوزد ،او را مالمـت نمیکنیـم امـا ا گـر بـا افـکار
فیلسـوفان و اشـخاصی که عمر خود را در شـناخت احوال هسـتی سپری
میکننـد ،برخـورد کنیـم ،بـه خـود حـق میدهیـم کـه درنـگ کنیـم و
بپرسـیم هستیشناسـی را چـه سـود؟ ایـن بحثهـا بـه چـه کار میآیـد؟

لحظات حیرت

تأمـل :در ابیات زیـر ،حیرت حافظ چه تفاوتی بـا حیرت مولوی دارد؟
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا ســرها بریده بینی بیجــرم و بیجنایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بینهایت
(حافظ)
یــا نه این اســت و نه آن ،حیرانی اســت گنــج بایــد جســت ،این ویرانی اســت
آنچــه تــو گنجــش توهّــم میکنــی ز آن توهّــم ،گنــج را گــم میکنــی
(مولوی)

فطرت اول و ثانی
صدرالمتألهیـن ،فیلسـوف بـزرگ اسلامی ،در کتـاب «مبـدأ و معـاد»
از «ارسـطو» نقـل میکنـد کـه طلب فلسـفه در گـرو عبـور از فطرت اول

بـه فطـرت ثانـی اسـت و بـدون آن ،فلسـفه بیمعنـا و بیفایـده بـه نظر
میرسـد.
مقصـود فالسـفه از فطـرت اول ،همـان «حالـت عـادی ما در برخـورد و
تمـاس بـا امـور و مسـائل زندگـی هـر روزه» اسـت .در ایـن حالـت ،آدمی به
زندگی معمولی مشـغول اسـت ،به کسـب و کار ،تحصیالت دانشگاهی ،یافتن

شـاید بـرای شـما هـم پیش آمده باشـد که وقتـی با عجلـه میخواهید

ل خـوب و پردرآمـد ،تأمیـن موقعیـت اجتماعـی ،تشـکیل خانـواده و ...
شـغ 

مطلبـی را یادداشـت کنیـد ،قلم برمیداریـد و هرچه روی کاغذ میکشـید،

میاندیشـد و در اهـداف و مقاصـدی کـه همـگان درصـدد دسـت یافتن به

چیـزی نمینویسـد .گویـی مرکب آن ناگهان خشـکیده اسـت .در این حال

آنها هسـتند ،سـهیم میشـود .این احوال و اهـداف و اینگونه نظـر کردن به

چـه میکنیـد؟ یـا وقتـی کـه بـرای انجـام یـک کار فوری نیـاز بـه تنظیم
وقـت داریـد ،بـه سـاعت خود نـگاه میکنیـد و برخلاف انتظـار میبینید
کـه از کار افتـاده اسـت؛ چـه اندیشـهای بـه ذهـن شـما خطـور میکنـد؟
زندگـی و جهـان اطـراف نیـز برای ما پیوسـته همان حالت قلم و سـاعت را
دارنـد ،بایـد بدانیـم کـه تـا زمانی که از پشـت حجـاب عادت بـه همه چیز
مینگریـم ،زندگـی را امـری عـادی و جهـان را نیـز محیـط زندگـی عـادی
خـود و دیگـران میبینیـم و همـه چیز به چشـم ما طبیعی جلـوه میکند
امـا هـر عاملـی کـه مـا را از اشـتغاالت روزمـره ـ هرچنـد ب ه طـور موقت ـ
بـازدارد و بـرای لحظاتـی حجـاب عادت را از پیش چشـم ما دور سـازد ،ما
را دچـار بهـت و حیـرت میکنـد؛ در لحظـات حیـرت در برابر هسـتی و

وجـود و حیـرت در برابر زندگی اسـت که ما در آسـتانهی تفکر فلسـفی
قـرار میگیریـم .بـه قـول افالطون« :فلسـفه منحصـراً با حیـرت در برابر

هسـتی آغاز میشـود».

زندگـی ،بـه فطـرت اول تعلـق دارد و چه بسـا توجـه آدمی در غالـب اوقات
عمـر جـز به همیـن امـور معطـوف نگردد.
تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون

کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

غبار ره بنشــان تا نظــر توانی کرد

الزمـهی «عبـور از فطـرت اول» ایـن اسـت کـه آدمـی هـر چنـد بـرای
لحظاتـی از قیـد عقل معاش فارغ شـود و با پرسـشهایی روبـهرو گردد
کـه پاسـخگویی بـه آنهـا ،بـه ظاهـر سـودی دربـر نـدارد و بنابـر مصالـح
زندگـی عـادی مطرح نشـده اسـت امـا در حقیقـت ،ارزش آن بـه اندازهی
ارزش وجـود آدمـی اسـت .ایـن حال ،همان فطرت ثانی اسـت کـه آدمی را
به یکباره به حیرت و شـگفتی دچار میکند و حسـاب سـودها و زیانهای
مـادی را بـه هـم میریزد :حقیقت من چیسـت؟ معنای زندگانی چیسـت؟
جایـگاه مـن در جهان کجاسـت؟ آیا مـرگ پایان زندگی اسـت؟ اصال ً جهان
از کجـا پدیـد آمـده و به کدام سـوی رهسـپار اسـت؟ و . ...
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ایـن پرسـشها برخلاف آنچـه ظاهربینـان میپندارنـد ،برخاسـته از

نمونهیابـی :هـر یـک از موارد زیـر ،متعلق بـه کدام یـک از فطرتهای

بیماری یا جنون یا بوالهوسـی نیسـت بلکه اقتضای ذات بشـر اسـت .بشـر

اولی یا ثانوی اسـت؟ هر کدام را در جدول زیر ،در جای مناسـب قرار دهید:

ذاتـاً متفکـر اسـت و تفکر همـان فطرت ثانی اوسـت .این فطـرت ،آدمی

الف) مسافرت برای کسب انبساط خاطر

را بـه پرسـش دربـارهی حقیقـت وجود برمیانگیزد و سـبب میشـود که او

ب) کسب مهارت رانندگی

از روابـط و مناسـبات زندگـی هـر روزی بگسـلد و به سـوی درک و دریافت

ج) تفکر راجع به علل اولیهی عالم

حقیقـت اشـیاء و راز هسـتی بـرود .البتـه بیاعتنایـی مـردم عامـی به این

د) تالش برای زدودن اعجاب و حیرت

مسـائل ،ارزش آنهـا را از بیـن نمیبرد.

هـ) تفکر دربارهی شغل آینده

عجــز از ادرا ک ماهیــت عمــو

حالــت عامــه بــود مطلــق مگــو

و) تفکـر دربـارهی رابطـهی عـدل خداوند با کشـتار بیرحمانهی عـدهای از

سرشــان
زان کــه ماهیــات و سـ ّرِ ّ

پیــش چشــم کامالن باشــد عیان

مسلمانان آسـیای شرقی
ز) چرا نیستم؟

عبارتند از:

ویژگیهای فطرت ثانی
 -1آدمـی را بـه یکبـاره بـه حیـرت و شـگفتی وادار میکنـد -2 .حسـاب

ح) چرا هستم؟

سـودها و زیانهـای مـادی را بـه هـم میریـزد -3 .آدمـی را بـه پرسـش

فطرت اول

دربـارهی حقیقـت وجـود برمیانگیزد -4 .سـبب میشـود انسـان از روابط

فطرت ثانی

و مناسـبات زندگـی هـر روزی بگسـلد و بـه سـوی درک و دریافت حقیقت
اشـیاء و راز هسـتی بـرود -5 .انسـان را بـه گوهر و حقیقـت وجود خویش
نزدیـک میکند.
آلبـرت اینشـتاین در کتـاب «دنیایـی کـه مـن میبینـم» میگویـد:
«معنـای زندگی بشـر یـا حیات اجتماعی به طور کلی چیسـت؟ ا گر کسـی
بپرسـد که آیا طرح چنین پرسـشهایی عقالنی اسـت ،باید بگویم انسـانی
کـه زندگـی و حیـات دیگران و حتی خـودش را بیمعنا و واهـی میپندارد،
نـه تنهـا موجـودی بدبخت اسـت بلکه صالحیـت زندگی هم نـدارد».

پرسشهای چهارگزینهای
 224مطابق نظر افالطون ،آغاز سیر فلسفی انسان چگونه است؟

 )1حیرت در برابر هستی
225

 )2حیرت در برابر روح

مطابق نقل صدرالمتألهین از ارسطو ،طلب فلسفه در گرو کدام مورد است؟

		
 )1حیرت در برابر نفس آدمی
 )3عبور از فطرت اول به فطرت ثانی
226

 )3تأمل در خود انسان

 )4تفکر در ماوراءالطبیعه

 )2حیرت در برابر هستی
 )4عبور از احساس به عقل

از دقت در بیت« :جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی  /غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد » کدام مفهوم مستفاد میگردد؟
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 )1الزمهی صیانت از فطرت اول ،تقید به تعقل و عقل معاش است.
 )2طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است.
 )3فطرت اول ،بیدار نگهداشتن حالت جستوجوگری در انسان است.
 )4فطرت ثانی ،خروج از حد و مرز فطرت اول و زیر پا نهادن آن است.
227

م العینی» بیانگر  .........است که آغازگر آن به بیان افالطون  .........میباشد.
عبارت «صیرورة االنسانِ عال َماً عقلیاً ُمضاهیاً للعال َ ِ

 )1نهایت علوم ـ حیرت در برابر هستی و گرفتار آمدن به بهت

 )2نهایت علوم ـ چشمپوشی از سایههای منقش بر دیوار غار وجود
 )3هدف مابعدالطبیعه ـ چشمپوشی از سایههای منقش بر دیوار غار وجود
 )4هدف مابعدالطبیعه ـ حیرت در برابر هستی و گرفتار آمدن به بهت
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 228فراغ از قید عقل معاش و پرداختن به پاسخگویی به پرسشهایی که ابتالی انسان به حیرت و شگفتی را به دنبال دارد ،در گرو  .........است و
طرح سؤاالت ،برخاسته از  .........میباشد.

| سراسری | 87

 )1عبور از فطرت اول به فطرت ثانی ـ فطرت انسان که رو به سوی پرستش دارد
 )2خروج از فطرت ثانی به فطرت اول ـ فطرت انسان که رو به سوی پرستش دارد
 )3خروج از فطرت ثانی به فطرت اول ـ اقتضای ذات بشر که موجودی متفکر است
 )4عبور از فطرت اول به فطرت ثانی ـ اقتضای ذات بشر که موجودی متفکر است
 229نخستین گام ورود به آستانهی تفکر فلسفی  ............است و این گام هرگز محقق نمیشود جز با  ............و بیت:
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مبین  ............مابعدالطبیعه است.
«هر آن کاو ز دانش ب َ َرد توشهای  /جهانی است بنشسته در گوشهای» ّ

 )1گرفتار آمدن به حیرت در برابر هستی ـ گذر از فطرت اول به فطرت ثانی ـ هدف
 )2احساس نیاز به معرفت و شناخت ـ گذر از فطرت اول به فطرت ثانی ـ هدف

 )3گرفتار آمدن به حیرت در برابر هستی ـ توجه به ذات جستجوگرِ تشنهی معرفت ـ موضوع
 )4احساس نیاز به معرفت و شناخت ـ توجه به ذات جستجوگرِ تشنهی معرفت ـ موضوع
 330انسان ،زمانی در آستانهی تفکر فلسفی قرار میگیرد که  ............و طلب فلسفه به بیان صدرالمتألهین در گرو  ............است.
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 )1دچار حیرت شود ـ عبور از فطرت اول به فطرت ثانی
 )2دچار حیرت شود ـ گذر از ماهیات و وصول به «وجود»
 )3به صحنهی «وجود» قدم بگذارد ـ عبور از فطرت اول به فطرت ثانی
 )4به صحنهی «وجود» قدم بگذارد ـ گذر از ماهیات و وصول به «وجود»
3 31

به گفتهی چه کسی ،فلسفه منحصراً با حیرت در برابر هستی آغاز میشود؟

 )1هرا کلیتوس

 )2اپیکور

 )3زنون

 )4افالطون

 332این مطلب را که «طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است» چه کسی برای اولین بار مطرح کرده است؟

 )1ابنسینا
333

صدرالمتألهین در کدام کتاب خویش از ارسطو نقل میکند که «طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است»؟

 )1حکمت عرشیه
334

 )2افلوطین
 )2اسفار

 )3حالت عادی انسان در برخورد با مسائل زندگی

 )3تبیین راه و رسم سعادت انسان

 )4لحظات حیرت در برابر روح انسان
 )2عمل کردن به خواستههای غریزی
 )4تهذیب نفس و تزکیهی روح

کدامیک از موارد زیر ،همان «فطرت ثانی بشر» است؟

 )1غریزه
337

 )2تفکر و تعقل در مبادی هستی

الزمهی عبور از فطرت اول به فطرت ثانی کدام است؟

		
 )1رهایی از قید عقل معاش
336

 )3مبدأ و معاد

 )4شواهدالربوبیه

مقصود فالسفه از «فطرت اول» چیست؟

		
 )1آفرینش انسان در بدو خلقت
335

 )3مالصدرا

 )4ارسطو

 )2وحی

 )3وجود

 )4تفکر

کدامیک از موارد زیر ،از ویژگیهای فطرت ثانی انسان نمیباشد؟

 )1آدمی را به یکباره به حیرت و شگفتی دچار میکند.

 )2انسان را با روابط و مناسبات زندگی هر روزی پیوند میدهد.

 )3آدمی را به پرسش دربارهی حقیقت وجود برمیانگیزد.

 )4انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک میکند.

 338جملهی «انسانی که زندگی و حیات دیگران و حتی خودش را بیمعنا و واهی میپندارد ،نه تنها موجودی بدبخت است بلکه صالحیت زندگی
هم ندارد» از کیست؟

 )1آلبرت اینشتاین

 )2ابنسینا

 )3توماس آ کویناس

 )4ارسطو

 339کتاب «دنیایی که من میبینم» اثر کیست؟

 )1صدرالمتألهین

 )2ارسطو

 )3آلبرت اینشتاین

 )4ابراهیم مدکور
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4 40

کدام عبارت در مورد فطرت ثانی درست نیست؟
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 )1آدمی را از مناسبات زندگی هر روزه میگسلد و به تأمل در مورد آنها وا میدارد.
 )2مسائلی برای انسان ایجاد میکند که در نظر بسیاری از مردم فاقد اهمیت است.
 )3بدون کنار گذاشتن امور و مسائل روزمرهی زندگی نمیتوان به آن رسید.
 )4بیدار شدن آن در آدمی ،حساب سود و زیانهای مادی را در هم میریزد.
 4 41در بیت «تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون  /کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد»« ،گذر به کوی طریقت» عبارت است از:

 )1عبور از فطرت اول به فطرت ثانی

 )2تبیین عقالنی مسائل اساسی حیات

 )3بیاعتنایی به امور طبیعی و تأمل در اهداف مهم

 )4حرکت از فطرت ثانی و رسیدن به اصل حقیقت
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 442فیلسوف بزرگ اسالمی  ............در کتاب  ............از ارسطو نقل میکند که طلب فلسفه  ...........است و بدون آن ,فلسفه بیمعنا و بیفایده بهنظر
میرسد.

 )1ابن سینا ـ اشارات و تنبیهات ـ مرهون حیرت در برابر هستی و حیرت در برابر زندگی
 )2مالصدرا ـ مبدأ و معاد ـ مرهون حیرت در برابر هستی و حیرت در برابر زندگی
 )3ابن سینا ـ اشارات و تنبیهات ـ در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی
 )4مالصدرا ـ مبدأ و معاد ـ در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی
443

از دقت در بیت «تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون  /کجا به سوی طریقت گذر توانی کرد» این مفهوم استنباط میگردد که  ............و طرح
سؤاالتی که ابتالی انسان به حیرت را به دنبال دارد ,نشاندهندهی  ............میباشد.

 )1وجود ,اساسیترین مفهوم و مدار همهی بحثهای مابعدالطبیعه است ـ اقتضای ذات بشر که موجودی متفکر است
 )2طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است ـ اقتضای ذات بشر که موجودی متفکر است
 )3وجود ,اساسیترین مفهوم و مدار همهی بحثهای مابعدالطبیعه است ـ فطرت انسان که فقط رو به مسائل عادی روزمرهی زندگی دارد
 )4طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است ـ فطرت انسان که فقط رو به مسائل عادی روزمرهی زندگی دارد

دین و فلسفه

 -1ماهیت فلسـفی :طـرح مباحث وجودشناسـی در معـارف الهی ،هرگز

مـا در رویارویـی بـا مسـائل وجـود و آغـاز و انجـام جهـان و معنـای

ماهیـت ایـن مباحـث را دگرگـون نمیکنـد؛ یعنـی هرچنـد ایـن مباحـث

حیـات انسـان از دیـن انتظار دسـتگیری و ارشـاد داریـم .دین الهـی که از

منشـأ آسـمانی دارند و حاصل اندیشـهی فیلسوفان نیسـتند اما محتوایی

سرچشـمهی وحـی میجوشـد ،بـه بیـان همین مسـائل میپـردازد و راه و

فلسـفی دارنـد و مواضـع نظـری دیـن را دربـارهی جهـان هسـتی بیـان

رسـم سـعادت انسـان را بـا تبییـن جهـان و آغـاز و انجـام آن به ما نشـان

میکننـد .در متـون دینـی مسـائل فلسـفی در قالب اصطالحات فالسـفه

میدهد .پس دیگر به فلسـفه و دسـتاوردهای عقل بشـر چه حاجت است؟

مطـرح نشـده اسـت امـا بیان یک مسـأله بـه هر زبانـی که باشـد ،معنای

چون که صد آمد نود هم پیش ماست

نهفتـه در آن را تغییـر نمیدهـد .بحث دربـارهی احوال وجـود در هرجا و

نــام احمــد نــام جملــه انبیاســت

در معـارف وحـی مطالـب فراوانـی میتـوان یافت که بهطور مسـتقیم و
غیرمسـتقیم بـه حقیقـت و احوال وجـود مربوط میشـود .آیـات و روایات
بـه مناسـبتهای گوناگـون در بـاب مبـدأ وجـود ،نحـوهی ب ه وجـود آمدن
جهـان ،مراتب و درجات هسـتی ،چگونگی سـیر و تحـول موجودات جهان،
جایگاه انسـان در عالم هسـتی ،معرفـت خداوند و ارتباط جهـان با خداوند
سـخن گفتهانـد .در قـرآن کریـم و کالم پیشـوایان دیـن بـ ه صـورت دعا یا
خطابـه نـکات فراوانـی در ایـن زمینـه آمـده اسـت؛ دو نکتـهی

خطبـه و
اساسـی را دربـارهی ایـن بخـش از تعالیم دیـن نباید از نظر دور داشـت:

بـه هـر زبانی که مطرح شـود ،به قلمرو فلسـفه تعلـق دارد و میتوان آن را
به شـیوهی فلسـفی مطالعه کـرد .اختالف در تعابیر یا تفـاوت در چگونگی
بیـان ایـن مسـائل ،تعلق آنها را به قلمرو فلسـفه خدشـهدار نمیکند .چه
بسـیارند عارفان و متفکرانی که به زبان شـعر و تشـبیه ،به همان معانیای
اشـاره داشـتهاند کـه مراد فالسـفه بوده اما تعابیـر آنها با تعابیـر و کلمات
فالسـفه متفـاوت اسـت .خواجـهی شـیراز بـه زبـان خـود میسـراید:
حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آیینهی اوهام افتاد
اینهمهعکسمیونقشنگارینکهنمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
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در حدیـث اسـت که از امام سـجاد -علیهالسلام -دربـارهی «توحید»

یا حکیم قاآنی سروده است:

پرسـیدند .فرمـود :خداوند میدانسـت در آخرالزمان گروههایـی ژرفاندیش

ی حد را سزد ذاتی که بیهمتاستی
حمد ب 

واحــد یکتاســتی هــم خالــق اشیاســتی

منقطع گردد ا گر فیضش دمی از کائنات

هستی از ذرات عالم در زمان برخاستی

(یعنـی :هـو االول و االخـر و الظاهـر و الباطـن و هـو بـکل شـیء علیم) را

نسبت واجب به موجودات ،چون شمس است و ضوء نــی بــه مانند بنا و نســبت ب ّناســتی

فرسـتاد و هـر کـس سـخنی غیـر از آنهـا بگوید ،هال ک شـده اسـت .پس:

«شـمس» یعنـی «خورشـید» و «ضـوء» یعنی «پرتـو خورشـید» (یا پرتو
هر نـوری).
امامخمینـی (ره) دربـارهی اختلاف در تعابیـر میفرمایند« :یک مطلب
ا گـر بـا زبانهـای مختلـف هـم بیان شـود ،بـاز همـان مطلب اسـت؛ مثال ً
فالسـفه زبانـی خـاص خودشـان دارنـد ،عرفـا نیز زبانـی مخصـوص دارند،
شـعرا هـم زبـان خـاص شـعری دارنـد .زبـان اولیـاء معصـوم (ع) هـمطور
دیگـری اسـت  . ...فالسـفه بـه علت و معلول و مبـدأ و اثر تعبیر میکنند

خواهنـد آمـد؛ از ایـنرو سـورهی توحیـد و آیـات اول سـورهی حدید

دلیـل نـزول «سـورهی توحیـد» و آیـات اول «سـورهی حدیـد» ،ظهـور

گروههـای ژرفاندیـش در آخرالزمـان اسـت.
مطالعـات دقیـق فلسـفی و عرفانـی ،حکمـا و عرفـا را بـه ایـن حقیقت
رهنمـون میشـود کـه آیـات سـورهی توحیـد و آیـات اول سـورهی

حدیـد ،عالیتریـن مرتبـهی توحیـد و معرفـت هسـتند.
صدرالمتألهیـن ،فیلسـوف بـزرگ اسلامی ،در «شـرح اصـول کافـی»
میگویـد ...« :بهرههایـی کـه از آیات سـورهی مبارکهی حدیـد میبردم،
بیـش از نتایـج آیـات دیگـر بـود .لـذا در هنگام شـروع به نوشـتن تفسـیر

و عـدهای از اهـل عرفـان نیـز همیـن معنـا را به ظاهر و مظهـر و تجلی و

قرآن ،نخسـتین بخشـی که انتخاب کردم و به تفسـیر آن پرداختم ،همین

ماننـد آن تعبیـر مینماینـد .قـرآن و ادعیـه و ایـن فالسـفه و شـعرا و عرفا
همـه یک مطلـب را میگویند .مطالب ،مختلف نیسـت ،تعبیـرات و زبانها

ـور و آیـات
سـورهی مبارکـه بـود و سـپس بـه تفسـیر گـروه دیگـری از ُس َ
پرداختـم و بعـد از پایـان آن و پـس از گذشـت حـدود دو سـال ،به حدیث

مختلـف اسـت و نبایـد مـردم را از ایـن بـرکات دور کرد» (تفسـیر سـورهی

امـام سـجاد  -علیهالسلام  -برخـورد نمـودم و نشـاطم افـزوده شـد و بـه

حمـد ،امامخمینـی (ره)) .ایـن معانـی فلسـفی در کتاب و سـنت بـه بیان
دینـی و در قالـب کالم خدا و پیشـوایان دین ابراز شـده اسـت .فراوانی این
تعابیـر در معـارف دینـی ،انسـان را به تعمـق و تدبر در آنهـا وادار میکند.
تأمـل :در قـرآن عبـارت «قـل هاتـوا برهانکـم ان کنتـم صادقیـن»
در ارتبـاط بـا کـدام داسـتان بـه کار رفتـه؟ چـرا خداونـد از کافـران بـرای
مدعایشـان طلـب دلیـل میکنـد؟ (بقـره)111 ،

نگاهی به آیات و روایات
آیات زیر دارای معانی و مضامین فلسفی هستند:
حقُّ.
َّ
َ )1سـ ُنریهم آیاتِنـا فـی
ِ
ـن ل َ ُهم اَ نـه ال َ
االفـاق و فی اَنف ُِسـ ِهم حَ ّتی یَتَبَ َّی َ

(فصلت)53،

ترجمه :ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کامال ً
آشکار میکنیم تا معلوم شود که خداوند حق است.
َثم َوج ُه ِ
اهلل( .بقره)115 ،
المغرب فَاَیْنَما تُ َولّوا ف َّ
المشرق َو َ
َ )2و لِل ِّه َ

شـکرانهی ایـن نعمت ،خداونـد منـان را سپاسـگزاری کردم».
در نهجالبالغـه و دیگـر آثـار منقـول از حضـرت علـی -علیهالسلام-
حـدود چهـل نوبت بـه مباحثی بـا ماهیت فلسـفی دربارهی مسـائل کلی
حیـات پرداختـه شـده اسـت .بعضـی از ایـن بحثهـا طوالنـی و گاهـی
بیـش از چندیـن صفحه اسـت.
در خطبـهی اول نهجالبالغـه ،در بـاب معرفـت بـه خداونـد و مبـدأ
هسـتی میخوانیـم« :آغـاز دیـن ،معرفت و شـناخت کردگار اسـت و کمال
معرفـت ،ایمـان بـه ذات آفریـدگار اسـت .کمال ایمـان در توحید اوسـت و
کمـال توحیـد در اخلاص بـه سـاحت مقدس اوسـت و کمـال اخالص در
نفـی صفـات زایـد بـر ذات اوسـت؛ زیـرا هـر صفتی غیـر از موصـوف و هر
موصوفـی غیـر از صفتـی اسـت کـه بـر آن عـارض میشـود .پـس هر کس
بـرای خداونـد صفتـی زاید قائـل شـود ،او را قرین و همدم چیزی سـاخته
اسـت و هـر کـس کـه او را قریـن چیـزی بدانـد ،او را دو چیـز انگاشـته و
هـر کـس خـدا را دو چیـز بینـگارد ،بـرای آن ،جـزء و بخـش قائل شـده و

آن خداست؛ به هر سمت روی آورید ،به او روی
ترجمه :مشرق و مغرب از ِ

هـر کـس چنیـن اعتقـادی داشـته باشـد ،خـدا را نشـناخته اسـت.

آوردهاید.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن شَ ـیء ا ّل عنْ َدنـا َخزائ ُنه َو ما نُنَ ِّزلـ ُه ا ّل بق ََدرٍ َمعلُومٍ( .حجر)21 ،
َ )3و اِ ْن م ْ

جاهـل بـه مقـام ربوبـی بـه سـوی او اشـاره میکنـد و هـر کـس

ترجمه :و هیچ چیز نیست مگر آن که گنجینههای آن در نزد ماست و ما آن
را جز به اندازهی معین نازل نمیکنیم.
ٍ
ِّ
ِ
علیم( .حدید)3 ،
ـو ّ
 )4ه ُ َ
ـر و البا ِط ُن َو ه ُ َو بِکُل شَ ـیء ٌ
ـر و الظّاه ُ
االو ُل و اال ِخ ُ

ترجمه :اوست آغاز و اوست پایان ،اوست آشکار و اوست پنهان و او به هر
چیز آ گاه است.
الص َمد( .توحید 1 ،و )2
هلل َّ
هلل اَحَد؛ اَ ُ
ُ )5قل ه ُ َو ا ُ

ترجمه :بگو اوست خدای یگانه؛ خداوند ،بینیاز و غنی است.

چنیـن کنـد او را محـدود سـاخته و هـر محـدودی قابـل شـمارش
اسـت و خـدا منـزه از ایـن نسبتهاسـت» (اول الدیـن معرفتـه و
کمـال معرفتـه التصدیـق بـه و کمـال التصدیـق بـه توحیـده و کمـال
توحیـد ه االخلاص لـه و کمـالاالخلاص لـه نفیالصفـات عنه .لشـهادة
کل صفـة انهـا غیـرالموصـوف و شـهادة کل موصـوف انه غیـرالصفه .فمن
وصـف اللـه سـبحانه فقـد قرنه و مـن قرنه فقـد ثنـاه و من ثناه فقـد جزاه
و مـن جـزاه فقـد جهلـه و مـن جهلـه فقد اشـار الیه و مـن اشـار الیه فقد
حـده و مـن حد فقـد عده).
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فصل اول

دو جدول زیر ،خالصهی بیان حضرت علی ـ علیهالسالم ـ در خطبهی
اول نهجالبالغه در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستی است:

 -2دعـوت بـه تفکـر :نکتـهی دوم را بـا ایـن پرسـش مطـرح میکنیم:
هـدف وحـی از طـرح ایـن مباحث بـا این وسـعت و عمق چه بوده اسـت؟

آغاز دین

معرفت و شناخت کردگار

آیـا هـدف وحـی ایـن بوده کـه نحـوهای نگرش نسـبت بـه جهان هسـتی

کمال معرفت

ایمان به ذات آفریدگار

عرضـه کنـد تـا مسـلمانان بـا تدبـر و تفکـر و الهـام گرفتـن از آن ،اندیشـه

کمال ایمان

توحید خداوند

و آ گاهـی خویـش را تکامـل بخشـند و فرهنـگ اسلامی را بـه اتـکای این

کمال توحید

اخالص به ساحت مقدس خداوند

کمال اخالص

نفی صفات زاید بر ذات خداوند

هرکسبرایخداصفتیزایدقائلشود خدا را قرین و همدم چیزی ساخته است
هر کس خدا را قرین چیزی بداند خدا را دو چیز انگاشته است
هر کس خدا را دو چیز بینگارد

برای خدا جزء و بخش قائل شده است

هرکسبرایخداجزءوبخشقائلشود خدا را نشناخته است
هر کس (جاهل به مقام ربوبی) به
سوی او اشاره کند

خدا را محدود ساخته است

حضـرت علـی ـ علیهالسلام ـ دربـارهی موجودات برتـر از عالم طبیعت
کـه واسـطهی بین خداونـد و عالم طبیعتاند ـ یعنی فرشـتگان و مالئک ـ
میفرماینـد« :موجـودات کاملی هسـتند عـاری از ماده و قـوه؛ زیرا جملگی
مجردنـد و فعلیـت تمـام دارنـد و در نهایت کمـال ممکنانـد .ذات باری بر
آنهـا تجلـی کـرد ،نورانی شـدند و فیوضاتش را بـر آنها افاضه نمـوده ،به
کمـال ممکـن رسـیدند و در نتیجه نمونـهی بارز خلقت و واسـطهی فیض
آفرینـش شـدند» (صـور عاریـة عن المـواد ،خالیة عـن القوة و االسـتعداد،
تجلـی لهـا فاشـرقت و طالعهـا فتلاالت و ألقـی فـی هویتها مثالـه فأظهر
عنهـا افعالـه  /غررالحکم و دررالکلـم؛ ج 2؛ ص .)417

مبانـی عمیـق و اسـتوار بـه رشـد و بالندگی برسـانند یا اینکه میخواسـته
مطالبـی حـل ناشـدنی و غیرقابـل فهـم را عرضـه کنـد و اندیشـهها را بـه
تسـلیم و سـکوت و قبول کورکورانه وادارد؟ تاریخ اسلام نشـان میدهد در
صـدر اسلام ،در میـان عامه (مسـلمانان اهل سـنت) دو جبهـهی مختلف
در قبـال مسـائل ذکـر شـده پدیـد آمد .یکـی جبههی نفـی و تعطیل که
پیشـروان آن گروهـی بـه نـام اهل حدیـث بودند .آنهـا معلوماتشـان در
حـدود «نقـل و روایـت احادیـث» بـود و هرگونه بحـث و تعمـق و تجزیه و
تحلیـل عقلـی در مسـائل مابعدالطبیعـهی دیـن را نـاروا میشـمردند؛ امـا
جبهـهی دیگـر کـه معتزله پرچـمدار آن بودنـد ،بحث عقلـی را در مباحث
مابعدالطبیعـهی دیـن جایـز میدانسـتند و بـه آن اهتمـام میورزیدند.
در میـان اهـل سـنت ،گـروه معتزله بـه شـیعه نزدیکتر و کـم و بیش
از عقـل فلسـفی و اسـتداللی بهرهمنـد بودنـد امـا نتوانسـتند در برابر موج
مخالـف ،ایسـتادگی کننـد و سـرانجام تقریباً منقرض شـدند.
یکـی از فقهـای جماعـت گفتـه اسـت« :هرچـه خداونـد خـودش را در
قـرآن توصیـف کـرد ،نباید تفسـیر کرد و دربـارهی آن بحث نمود .تفسـیر

اینگونـه آیات ،تلاوت آنها و سـکوت دربـارهی آنها اسـت».
دربارهی یکی از فقهای چهارگانهی اهل سنت نوشتهاند:

منظـور از «مـاده و قـوه» اسـتعداد بـرای تغییـر و حرکـت اسـت.

«شـخصی از او دربـارهی آیـهی «الرحمـن علـی العرش اسـتوی» (خداوند

موجـودات طبیعـی بـه دلیـل قوه و مـادهای که دارنـد ،پیوسـته در معرض

بـر عرش مسـتولی گردید؛ طـه ،آیهی  )5سـؤال کرد .او آنچنان خشـمنا ک

تغییـر و تحولانـد و میتواننـد از نقـص بـه سـوی کمـال حرکـت کنند اما

شـد کـه هرگـز آنگونـه دیده نشـده بـود .عرق بـر چهرهاش نشسـت .جمع

موجـودی کـه همـهی کماالت ممکن خویـش را واجد باشـد ،دیگر تغییر و

حاضـر همـه سـرها را پاییـن افکندنـد .پس از چند لحظه ،سـربرداشـت و

ن رو دارای فعلیـت کامـل اسـت.
تحـول نمیپذیـرد و از ایـ 
حضــرت فاطمــهی زهــرا  -ســاماهلل علیهــا -در خطب ـهی معروفــی
میفرماینــد ...« :خدایــی کــه دیــدگان او را دیــدن نتواننــد و گمانهــا چونــی
و چگونگــی او را نداننــد ،همــه چیــز را از هیــچ پدیــد آورد و بینمونــهای
ش آنهــا نیــازی داشــت و نــه از آن خلقــت
انشــاء کــرد .نــه بــه آفرینــ 
ســودی برداشــت ،جــز آن کــه خواســت تــا قدرتــش را آشــکار ســازد»
(بالغاتالنســاء ،خطبــهی دوم).
توجو :آیـا میتوانیـد در سـورههای زیـر ،آیاتـی را بیابیـد کـه به
جسـ 
مسـائل فلسـفی اشـاره نموده باشد؟
 -1بقره

 -2آل عمران

 -3مائده

 -4انعام

گفـت :کیفیـت ،نامعلـوم و اسـتواء خداوند بر عـرش ،معلوم و اعتقـاد به آن
واجـب و سـؤال هـم بدعت اسـت» .آنـگاه خطاب به پرسـش کننـده گفت:
تـو کـه چنیـن سـؤاالتی داری ،میترسـم کـه گمـراه باشـی .سـپس او را از
جلسـه اخراج کرد.
اهـل حدیث در پاسـخ کسـانی که خواسـتار بحث و تعمـق و تجزیه و
تحلیل در مسـائل مابعدالطبیعهی دین بودند ،جملهی «الکیفیة مجهولة و
السـؤال عنـه بدعـة» را که ظاهراً جملهی شـایعی بوده ،مطـرح میکردهاند.
اسـتدالل :بـا توجـه به عبـارت قرآنـی «و التقف ما لیس لـک به علم»
از چیـزی که دانشـی در مورد آن نـداری پیروی نکن (اسـراء ،آیهی :)36

متون اسلامی نه تنها در مورد این مسـائل سـکوت نمیکند بلکه سلسـله

 -به نظر شما آیه خطاب به چه کسانی است؟

مطالبی را مطرح میسـازد که در جهان اندیشـه ،سـابقه نداشـته است و در

 -با توجه به آیات قرآن سخن اهل حدیث را چگونه ارزیابی میکنید؟

هیچیک از ادیان گذشته نیز نشانی از آنها یافت نمیشود.

دلیل خود را برای کالس توضیح دهید.
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2 110

دسـتیابی بـه وجـود محـض
وجـوب و امـکان و ...

2 1 1

مابعدالطبیعه عبارت است از علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است.

روش مابعدالطبیعـه  /طـرح مفاهیـم

زبـان مابعدالطبیعـه  /سـیر و حرکـت انسـان

بـه صورتـی کـه جهانی شـود عقالنی ،درسـت مشـابه و نظیر جهـان عینی و
خارجـی

هـدف مابعدالطبیعـه

3 2 2

4 111

موضوع فلسفهی اولی وجود محض یا مطلق وجود است.

مباحث وجود در فلسفه به قصد «شناخت کل جهان هستی» است و فیلسوف

2 3 3

میخواهد تصویری جامع و صحیح از جهان به دست آورد .پس هدف فلسفه

ماوراءالطبیعـه مرتبهای از عالم هسـتی اسـت و مابعدالطبیعه علم به هسـتی
اسـت در حالت کلی.

1 112

مابعدالطبیعه از یک سلسله مسائل دربارهی مطلق وجود ـ یعنی وجو ِد بدون هیچ

1 4 4
انسان در حوزهی علوم تجربی برای تبیین عقالنی مبانی کلی و پایههای

اصلی این علوم به «فلسفه» نیازمند است.
1 5 5

فلسفه علم هستیشناسی است و به این اعتبار به آن مابعدالطبیعه میگویند.
مابعدالطبیعه (متافیزیک) به شناخت اشیاء ـ فقط و فقط از آن جهت که
«هستند» و «هستی» دارند ـ میپردازد؛ یعنی مابعدالطبیعه ،هستیشناسی

به طور مطلق است.

قید و شرط ـ سخن میگوید و احکام و عوارض آن را بررسی میکند.
2 113

فلسـفه علم هستیشناسـی اسـت؛ لـذا قلمـرو اصلـی آن «پهنـهی بیپایان
هسـتی» است.
3 114

مابعدالطبیعـه از یـک سلسـله مسـائل دربـارهی مطلـق وجود ،یعنـی وجود
بـدون هیـچ قید و شـرط ،سـخن میگوید.
4 115

4 6 6
مفاهیمی مانند وجوب و امکان ،حادث و قدیم و  ...موضوع بحث مابعدالطبیعه
(فلسفهی اولی) است .فلسفه میخواهد از ورای همهی موجودات به کل
هستی نظر کند و با یک دید کلی هستی را بشناسد.
4 7 7

هدف مابعدالطبیعه این است که از ورای همهی موجودات به کل هستی
نظر کند و با یک دید کلی ،هستی را بشناسد .به همین دلیل در تعریف آن
گفتهاند :فلسفه سیر و حرکت انسان است به صورتی که جهانی شود عقالنی،
درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی (الحکمة هی صیرورة االنسان
عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی).
هــر آن کاو ز دانــش بــرد توشـهای

معرفت و شناخت کل نظام هستی است.

جهانی است بنشسته در گوشهای

2 8 8

اساسیترین مفهوم و مدار همهی بحثهای مابعدالطبیعه ،وجود است .قلمرو

رشـتههای مختلـف علـوم انسـانی هر یک بر نوعی بینش فلسـفی نسـبت

بـه انسـان متکی اسـت و بر اسـاس دیدگاههای متفـاوت فلسـفی ،مکاتب و
روشهـای گونا گونـی در رشـتههای علوم انسـانی پدیـد میآید.
2 116

هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه شناخت کل جهان هستی است.
3 117

در تعریف فلسفه گفتهاند« :فلسفه سیر و حرکت انسان است ،به صورتی که
جهانی شود عقالنی ،درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی».
2 118

در نظر فیلسوف ،اشیاء و موجودات در حکم حروف و کلمات و جمالت
هستند و وجود و هستیشان در حکم معنای آنهاست.
3 119

فلسـف ه علاوه بـر تحقیـق دربـارهی مبانـی کلـی همـهی علـوم تجربـی,

مابعدالطبیعه ،مجموع هستی است که روبهرو شدن با واقعیتها میباشد.

دربـارهی مبانـی خـاص علـوم انسـانی نیـز بـه پژوهـش میپـردازد .در نظر

1 9 9

فیلسـوف ,اشـیاء و موجـودات در حکم حـروف و کلمات و جمالت هسـتند و

در نظر فیلسـوف ،اشـیاء و موجـودات در حکم «حـروف و کلمات و جمالت»
هسـتند و وجـود و هستیشـان در حکـم «معنـای آنها» اسـت .فیلسـوف
میخواهـد تصویـری جامـع و صحیـح از جهـان هسـتی به دسـت آورد.

فلسـفه میخواهـد از ورای همـهی موجودات به کل هسـتی نظـر کند و با یک
دیـد کلـی هسـتی را بشناسـد .بـه همین جهـت ،در تعریـف فلسـفه گفتهاند:
فلسـفه سـیر و حرکـت انسـان اسـت ،بـ ه صورتـی کـه جهانـی شـود
عقالنـی ،درسـت مشـابه و نظیر جهـان عینـی و خارجی.

وجـود و هستیشـان در حکـم معنـای آنهاسـت.
4 220

مباحـث وجـود در فلسـفه بـه قصـد شـناخت کل جهـان هسـتی اسـت.
مابعدالطبیعـه از یـک سلسـله مسـائل دربـارهی مطلـق وجود ,یعنـی وجود
بیقیـد و شـرط ,سـخن میگویـد و احـکام و عـوارض آن را بررسـی میکنـد.
مابعدالطبیعـه ,وجـود اشـیاء را بـه کمـک تبییـن عقالنـی یعنـی بـه روش

تعقلـی میشناسـد و بـا قـدم عقـل و برهـان عقلـی پیـش مـیرود.
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1 229

3 221

فلسـفه میکوشـد تـا کلیتریـن امـوری را کـه انسـان بـا آنهـا روبهروسـت,

مـا در لحظـات حیـرت در برابر هسـتی و وجود و حیـرت در برابر زندگی

تبییـن عقالنـی کنـد .فلسـفه هـم مبانـی علـوم را تحکیـم میکنـد و هـم

در آسـتانهی تفکـر فلسـفی قـرار میگیریـم .طلـب فلسـفه در گـرو عبور از

دربـارهی اعتبـار و ارزش روش تجربی در شـناخت طبیعت سـخن میگوید و

فطـرت اول بـه فطرت ثانی اسـت .بیـت «هـر آن کاو ز دانش برد توشـهای

حـدود و توانایـی روش تجربـی را تعییـن مینماید .فلسـفه عالوه بـر تحقیق

 /جهانـی اسـت بنشسـته در گوشـهای» بیانگـر هـدف مابعدالطبیعه اسـت؛

دربـارهی مبانـی کلـی علوم تجربـی ,دربارهی مبانـی خاص علوم انسـانی نیز

چنانکـه در تعریـف فلسـفه گفتهانـد :فلسـفه ،سـیر و حرکت انسـان اسـت ،به

بـه پژوهش میپـردازد.

صورتی که جهانی شـود عقالنی ،درسـت مشـابه و نظیر جهان عینی و خارجی.

3 222

1 330

عبـارت «فلسـفه سـیر و حرکـت انسـان اسـت ,بـهصورتـی که جهانی شـود
عقالنـی ,درسـت مشـابه و نظیـر جهـان عینـی و خارجـی» بـا بیـت هر آن

کاو ز دانش برد توشـهای  /جهانی اسـت بنشسـته در گوشـهای تناسـب
مفهومـی دارد و اشـاره بـه هـدف مابعدالطبیعه دارد.
3 223

مباحـث وجـود در فلسـفه بـه قصـد شـناخت کل جهـان هسـتی اسـت و
فیلسـوف میخواهـد تصویری جامع و صحیح از جهان هسـتی بهدسـت
آورد .فلسـفه میخواهـد از ورای همـهی موجـودات بـه کل هسـتی نظر
کنـد و بـا یک دیـد کلی ,هسـتی را بشناسـد.

بــا حیــرت در برابــر هســتی و وجــود و حیــرت در برابــر زندگــی ،مــا
در آســتانهی تفکــر فلســفی قــرار میگیریــم .صدرالمتألهیــن در کتــاب
«مبــدأ و معــاد» از «ارســطو» نقــل میکنــد کــه :طلــب فلســفه در گــرو
عبــور از فطــرت اول بــه فطــرت ثانــی اســت و بــدون آن ،فلســفه بیمعنــا
و بیفایــده بــه نظــر میرســد.
4 331

در لحظات حیرت در برابر هستی و وجود و حیرت در برابر زندگی است که ما
در آستانهی تفکر فلسفی قرار میگیریم .به قول افالطون« :فلسفه منحصراً با
حیرت در برابر هستی آغاز میشود».
4 332

1 224

صدرالمتألهین (مالصدرا) در کتاب «مبدأ و معاد» از ارسطو نقل میکند که

به نظر افالطون ،فلسفه با حیرت در برابر هستی آغاز میشود.

طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است و بدون آن ،فلسفه

3 225

بیمعنا و بیفایده به نظر میرسد.

صدرالمتألهیـن ،در کتـاب مبـدأ و معـاد از ارسـطو نقل میکند که طلب فلسـفه

3 333

در گـرو عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی اسـت و بـدون آن ،فلسـفه

صدرالمتألهین در کتاب مبدأ و معاد از ارسطو نقل میکند که طلب فلسفه در

بیمعنـا و بیفایـده بـه نظـر میرسـد.

گرو «عبور از فطرت اول به فطرت ثانی» است.

2 226

3 334

مقصـود فالسـفه از «فطـرت اول » همـان «حالـت عـادی مـا در برخـورد و
تمـاس بـا امـور و مسـائل زندگـی هـر روزه» اسـت .الزمـهی عبـور از فطـرت

مقصود فالسفه از «فطرت اول» ،همان حالت عادی ما در برخورد و تماس

با امور و مسائل زندگی هر روزه است.

اول ایـن اسـت کـه آدمـی بـرای لحظاتـی از قید عقل معـاش فارغ شـود و با

1 335

ایـن حـال همان «فطـرت ثانی» اسـت.

معـاش فارغ شـود و با پرسـشهایی روبـهرو گردد که پاسـخگویی بـه آنها،

پرسـشهایی روبـهرو گـردد که ارزش آن بـه اندازهی ارزش وجود آدمی اسـت.

الزمـهی عبـور از فطـرت اول این اسـت که آدمـی برای لحظاتـی از قید عقل

تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون

کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد

بـه ظاهـر سـودی در بـر نـدارد امـا در حقیقـت ،ارزش آن به انـدازهی ارزش

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

غبــار ره بنشــان تــا نظر توانــی کرد

وجود آدمی اسـت.
تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون

4 227

منظور عبارت «غبار ره بنشان» همان عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است.

کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد

4 336

بشر ذاتاً متفکر است و تفکر ،همان فطرت ثانی اوست.

این عبارت بیانگر هدف مابعدالطبیعه است .افالطون معتقد است که فلسفه

2 337

4 228

وادار میکند -2 .حساب سودها و زیانهای مادی را به هم میریزد -3 .آدمی را

منحصراً با حیرت در برابر هستی آغاز میشود.

ویژگیهای فطرت ثانی عبارتند از -1 :آدمی را به یکباره به حیرت و شگفتی

طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است و الزمهی این عبور،

به پرسش دربارهی حقیقت وجود برمیانگیزد -4 .سبب میشود انسان از روابط

فراغت از قید عقل معاش و پاسخگویی به پرسشهایی است که اقتضای ذات

و مناسبات زندگی هر روزی بگسلد و به سوی درک و دریافت حقیقت اشیاء و

بشر است؛ چرا که بشر ذاتاً متفکر است و تفکر ،همان فطرت ثانی او است.

راز هستی برود -5 .انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک میکند.
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1 338
آلبرت اینشتاین در کتاب «دنیایی که من میبینم» میگوید« :معنای زندگی

بشر یا حیات اجتماعی به طور کلی چیست؟ ا گر کسی بپرسد که آیا طرح
چنین پرسشهایی عقالنی است ،باید بگویم انسانی که زندگی و حیات دیگران
و حتی خودش را بیمعنا و واهی میپندارد ،نه تنها موجودی بدبخت است
بلکه صالحیت زندگی هم ندارد».
3 339

کتاب «دنیایی که من میبینم» اثر آلبرت اینشتاین است.
3 440

بـرای عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی ،نیاز بـه کنار گذاشـتن امور و
مسـائل روزمرهی زندگی نیسـت.
1 441
الزمـهی عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی این اسـت کـه آدمـی هر

چنـد بـرای لحظاتـی از قید عقـل معاش فارغ شـود و با پرسـشهایی روبهرو
گـردد کـه پاسـخگویی بـه آنها ،بـه ظاهر سـودی در بر نـدارد و بنابـر مصالح
زندگـی عادی مطرح نشـده اسـت.
کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد
تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون
4 442
صدرالمتألهین (مالصدرا) ,فیلسوف بزرگ اسالمی ,در کتاب مبدأ و معاد از
ارسطو نقل میکند که طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی
است و بدون آن ,فلسفه بیمعنا و بیفایده بهنظر میرسد.
2 443
این بیت اشاره به این سخن صدرالمتألهین دارد که طلب فلسفه در گرو عبور
از فطرت اول به فطرت ثانی است و بدون آن ,فلسفه بیمعنا و بیفایده بهنظر
میرسد .الزمهی عبور از فطرت اول این است که آدمی هر چند برای لحظاتی
از قید عقل معاش فارغ شود و با پرسشهایی روبهرو گردد که پاسخگویی به
آنها ,به ظاهر سودی ندارد و بنا بر مصالح زندگی عادی مطرح نشده است اما
در حقیقت ,ارزش آنها به اندازهی ارزش وجود آدمی است .این حال ,همان
فطرت ثانی است که آدمی را به یکباره به حیرت و شگفتی دچار میکند و
حساب سودها و زیانهای مادی را بههم میریزد .بشر ذاتاً متفکر است و
تفکر همان فطرت ثانی است.
3 444
معرفت و شناخت کردگار
آغاز دین
4 445

اخالص به ساحت مقدس خداوند

کمال توحید خداوند متعال
4 446
نفی صفات زاید بر ذات خداوند
کمال اخالص
3 447
متـون اسلامی از یـک طـرف جهانشناسـی بهخصوصـی را عرضـه میکنـد
کـه همافق و سـازگار با معرفت فلسـفی اسـت و از طـرف دیگر بـر «تفکر
و اندیشـه» در ایـن معـارف اصـرار مـیورزد و آن را از «واجبـات شـرعی»
میشـمارد .بـه این ترتیـب ،گرچه معـارف دینی سرچشـمهی آسـمانی دارند
و از طریقـی غیـر از تفکـر بشـر بـه دسـت مـا رسـیدهاند امـا بـه ذات خود،
مهیـای تبیین عقالنی و فلسـفی هسـتند و بـرای توضیح و تفسـیر آنها
میتـوان از مفاهیـم فلسـفی و زبـان مابعدالطبیعـه مـدد گرفت.

2 448

خاستگاه فلسفهی اسالمی را باید در متن و بطن خود اسالم جستوجو کرد نه
در برخورد تاریخی اسالم با فلسفههای دیگر .اهل حدیث هرگونه بحث و تعمق
و تجزیه و تحلیل عقلی را در مباحث مابعدالطبیعهی دین جایز نمیدانستند.
2 449
خاستگاه فلسفهی اسالمی را باید در متن و بطن خود اسالم جستوجو کرد
نه در برخورد تاریخی اسالم با فلسفههای دیگر.
2 550
اهل حدیث که معلوماتشان در حدود نقل و روایت احادیث بود ،هرگونه

بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل در این مسائل را ناروا میشمردند .دربارهی
یکی از فقهای چهارگانهی اهل سنت نوشتهاند :شخصی از او دربارهی آیهی
«الرحمن علی العرش استوی» سؤال کرد .اهل حدیث در پاسخ کسانی که
دربارهی این مسائل میپرسیدهاند ،جملهی «الکیفی ُة مجهول ٌة و السؤال عن ُه بدعةٌ»

را که ظاهراً جملهی شایعی بوده ،مطرح میکردهاند.
4 551

اهل حدیث از مسلمانان اهل سنت بودند که جبههی نفی و تعطیل را
تشکیل میدادند و هرگونه بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل را در مباحث
مابعدالطبیعهی دین ناروا میدانستند.
1 552

مطالعـات دقیـق فلسـفی و عرفانـی ،حکمـا و عرفـا را بـه این حقیقـت رهنمون
میشـود که آیات سـورهی توحیـد و آیات اول سـورهی حدیـد ،عالیترین
مرتبـهی توحیـد و معرفت هسـتند.
2 553

در میان اهل سنت ،گروه معتزله به شیعه نزدیکتر و کم و بیش از عقل فلسفی
و استداللی بهرهمند بودند اما نتوانستند در برابر موج مخالف ،ایستادگی کنند
و سرانجام تقریباً منقرض شدند.
1 554

نخستین سورهای که صدرالمتألهین به تفسیر آن پرداخت ،سورهی حدید بود.
1 555

در حدیث است که از امام سجاد ـ علیهالسالم ـ دربارهی «توحید» پرسیدند.
فرمود :خداوند میدانست در آخرالزمان گروههایی ژرفاندیش خواهند آمد؛
از این رو سورهی توحید و آیات اول سورهی حدید (یعنی :ه ُ َو ْال ُ
َول و ْال ِخ ُر
ٍ
لیم) را فرستاد و هر کس سخنی غیر از
َو الظا ِه ُر و ال ْبا ِط ُن َو ه ُ َو بِکُل شَ ْیء َع ٌ
آنها بگوید هال ک شده است.
3 556

معتزلـه بحـث عقلـی را در مباحـث مابعدالطبیعـهی دین جایز میدانسـتند
و بـه آن اهتمـام میورزیدند.
1 557
ٍ
ِ
ـو ُ
علیـم».
ـو ب ِـکل شـیء
عبـارت «ه ُ َ
ـر و البا ِط ُ
ـن و ه ُ َ
ٌ
ـر و الظاه ُ
االول و اآل ِخ ُ

سـومین آیـه از سـورهی حدید اسـت.

