
  

  

»و تصلب شرایین ارتباطی ندروم انزوافلسفه اسالمی و س«  
  *مسعوديدکتر جهانگیر 

  

  چکیده
تقابل و کاربردي با فلسفۀ اسالمی در دورة تکوین نخستین بر بستري از نیازها و ارتباطات م

؛ امیمون پیش آمده استاما در دورة معاصر، اتفاقی ن. هاي زمانه خود شکل گرفت علوم و واقعیت

صر هاي غربی معا عروق ارتباطی میان فلسفۀ اسالمی با سایر علوم، به ویژه با علوم انسانی و فلسفه

دچار تصلّب شرایین گردیده است و دشواري بزرگ تر انسداد شرایین ارتباطی میان فلسفه اسالمی 

  .اي مدرن و معاصر استهاي انسانی در دنی و واقعیت

، از موضعی )سندروم(این نوشتار بر آن است که ضمن توجه و تأکید بر عالئم این بیماري 

اي میان  آینده برايد، یشنهادات عملی و کاربردي در جهت بهبود وضعیت موجوپبرخی  همدالنه،

  .، ارائه نمایددتم

  

علم ، علوم انسانی اسالمی، غربی فلسفۀ اسالمی، فلسفۀ غرب، علوم انسانی:  ها لیدواژهک

.دینی

                                       
  عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی *



از جهات بسیاري با یکدیگر هم بسته و هم سرنوشت » علم دینی«و » فلسفه اسالمی«پرونده 

تواند  و راز و رمز توفیق یا ناکامی آن می» فلسفه اسالمی« روایتدرنگ و تأمل در   بدین لحاظ،. ندا

  .عبرت آموز باشد ، سختبراي سرنوشت علم دینی در این دیار

متفکران هاي مطرح در میان  ترین ایده از مهم ، در دوره معاصرسازي علوم انسانی ایده اسالمی

تمدن نوین اسالمی، . آید ر میبه شما ایران مدیران و متولیان ارشد نظام اسالمیمسلمان، بویژه 

افزار  تواند به عنوان سیستم عامل یا نرم طلبد و علوم انسانی اسالمی می افزار خاص خود را می نرم

  .طراحی این تمدن به کار متولیان امر بیاید

دات نظري، در گرو چه اقتضائات ها و ایرا اما بواقع تحقق چنین مطلوبی، گذشته از دشواري

  ی است؟عمل

دهد که متفکران مسلمان  نگاهی اجمالی، اما دقیق به تاریخ گذشته تمدن اسالمی نشان می

پرونده پس . اند سازي علوم را، بیش از هر دانشی در حوزه فلسفه تجربه نموده تجربه اسالمی

اي موفق تلقی کنیم و یا ناموفق، بهترین  تکوین فلسفه اسالمی در تمدن اسالمی، چه آن را پروژه

هاي علوم انسانی به دنبال آن هستیم،  و تصویر محقق از آن چیزي است که ما در سایر شاخه الگو

  . شناسی اسالمی، روانشناسی اسالمی و غیره  جامعه ،هایی چون اقتصاد اسالمی دانش

) سازي علوم انسانی و یا ایده فلسفه اسالمی اسالمی(دانیم گروهی از صاحبنظران بر این ایده  می

معنا و گروهی آنها را  هاي مزبور را بی گروهی ایده. سازند وارد می جدينظري اشکاالت 

  .دانند پارادوکسیکال می

نگارنده در این نوشتار سوداي گفتگو و بحث نظري با این گروه را ندارد و مباحثی نظري از 

هستیم  آنچه در این جستار به دنبال آن. این دست را در جاي دیگر تهذیب و ارایه کرده است



فلسفه «آلی به نام  الذکر، آن هم با تمرکز بر مصداق محقق و ایده تر به موضوع فوق نگاهی عملیاتی

  .است» اسالمی

فرض و اصل موضوع این نوشته، امکان و با معنا بودن ایده علوم  شک نیست که پیشالبته 

  .انسانی اسالمی و بویژه با معنا بودن و تحقق یافتن فلسفه اسالمی است

تحقق و توفیق عملیاتی  : میتر بپرس بگذارید روشنبا سبقت گرفتن و عبور از این پیش فرض 

  پروژه فلسفه اسالمی و در پی آن، علوم انسانی اسالمی در گرو چیست؟

بسیار جدي در ابعاد مختلف هاي  این پرسش، پرسشی سترگ است که نیازمند تعمق و پژوهش

  .قضیه است

اي عبرت آموز، از قلمرو فلسفه اسالمی  نکته در پی بیان آن است،آنچه نگارنده در این مختصر 

تواند راهنماي دلدادگان علوم انسانی  هاي عملی آن در جامعه اسالمی معاصر است که می و چالش

  :آن نکته این است. اسالمی باشد

ت که در کشورهاي اسالمی، تجربه عملیاتی مربوط به فلسفه اسالمی بیش از یک هزاره اس

اي از  ظهور صدها اندیشمند و هزاران اثر و تألیف، گوشه. خاصه در ایران اسالمی جاریست

  .هاي تحقق عملی آن است نشانه

بسیاري را هاي  هاي غربی، کرسی ها و مکتب در دوران معاصر نیز، فلسفه اسالمی در کنار فلسفه

هاي آکادمیک  درآورده است و در شمار شاخه رف خودها و حوزه هاي علمیه  به تص دانشگاهدر 

حکمت . دانشگاهی محیطی براي تضارب آراي اندیشمندان و صاحبنظران این رشته گردیده است

متعالیه مالصدرا، حکمت مشاء و حکمت اشراق همچنان به عنوان واحدهاي درسی، یا در قالب 

. دهند تشکیل میباحث این رشته را خوانی و یا در قالب طرح مباحث موضوعی، محتواي م متن

همچنان مباحث وجودشناسی در صدر موضوعات این رشته و پس از آن الهیات عقلی، یا همان 



هاي  ها آن را یکی از متافیزیک چیزي که فیلسوفان مسلمان آن را الهیات بمعنی األخص، و غربی

کند، اما بندرت پیش  ال میوم مباحث را اشغاند، رتبه د نامیده )special metaphysics( خاص

عرضه اندامی » علم النفس«آمده است که فلسفه اسالمی، در قالب یک عنوان درس کاربردي مانند 

و همچنان فلسفه حقوق و فلسفه . هاي دیگر علوم انسانی، چون روانشناسی داشته باشد در رشته

والنگاه طرح آراي تاریخ و فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه سیاست و فلسفه علم و غیره، ج

اي بسیار  فیلسوفان غربی است و نظریات فیلسوفان مسلمان با تکلفی مضاعف استخراج و در عرصه

  !گردد هاي فلسفی عرضه می نحیف بر مشتریان و مخاطبین این عرصه

ي فلسفه  آموخته حوزه و دانشگاه توأمان و نیز دانش آموخته نگارنده که خود از یک سو دانش

بارها و بارها مباحث باشد، و از سوي دیگر  هاي غربی در عرض یکدیگر می سفهاسالمی و فل

شناسی،  هاي علوم انسانی، از جمله روانشناسی، جامعه را براي سایر رشتهاسالمی و غربی فلسفی 

ي آراي  داند که تا چه اندازه یافتن و عرضه به خوبی می  است، تعلیم و تربیت و غیره تدریس کرده

دلیل این امر . فرساست هاي مضاف و کاربردي، کاري طاقت مسلمان در عرصه فلسفهفیلسوفان 

  .گشا باشد آموز و راه تواند بسیار عبرت شاید به نظر روشن آید اما واشکافی آن می

ي فعالیت فیلسوفان مسلمان بوده و هست  ترین عرصه جدي) فلسفی(متافیزیک و الهیات طبیعی 

شناسی، فلسفه اخالق، فلسفه ذهن، فلسفه زبان، فلسفه هنر،  معرفت هاي فلسفی چون و سایر شاخه

، اگر چه امروزه توجه فیلسوفان جوان اسالمی را به خود جلب ده ها عنوان دیگرفلسفه سیاست و 

قرار براي فیلسوفان مسلمان  تتبع و تحقیقنموده است لیکن هیچگاه در چند قرن اخیر در اولویت 

   چرا؟ .نگرفته است

خواندم با این مضمون که ایرانیان در حوزه  اي از یک متفکر فرانسوي می انی پیش، گفتهسالی

بر رفتارهاي علمی آنان حاکم مباحث علمی بشدت فرانکوفیل هستند و روحیه فرانسوي مآبی 



گوینده فرانسوي این سخن معتقد بود که متفکران فرانسوي نگاه تئوریکشان بر نگاه پراتیک . است

  .سیاقندآنان غلبه دارد و ایرانیان نیز بر همین 

هاي علوم، بویژه در قلمرو فلسفه  اما باید یادآور شد که نگاه تئوریک یا کاربردي در تمام عرصه

  .نیازمحوري ریست؛که مطلوب فعلی ماست، خود معلول علت دیگ

انسان به صرافت طبع چنین آفریده شده که براساس نیازهاي ملموس خود به تالش و تکاپو 

بیفتد و مسیر و چاره بیابد، اما این در صورتی است که او این نیازها را ببیند، و باالتر از آن، این 

زم است، وي باید بداند که اي دیگر نیز ال نکته یعلمتامالت درون ي  در عرصه. نیازها را لمس کند

در . سازي است اش قابل چاره هاي علمی او در دانش مربوطه حل آن نیاز ملموس با اتکا بر راه

  .براي رفع آن نیاز ملموس خواهد پرداختخود علمی در شاخه  اینصورت است که وي به تکاپو

تمامی قلمروهاي و عملی در هاي علمی  نیازمحوري راز و رمز تمامی تالشبه تعبیر دیگر، 

هاي علمی یا عملی با سرزمین نیازها ارتباط نیافته است این  تا وقتی که حوزه فعالیت امابشریست، 

نمونه این قطع  .برجاي نخواهد گذاشت مولدکلید اسرارآمیز هیچ اثري در تولید و تکاثر علوم 

م میان دانیمیاست که  ارتباط را در غیر محیط هاي فلسفی نیز به کررات دیده ایم؛ سالیان سال

و از خود می  صنعت و علوم پایه ما ارتباط و تعامل بایسته براساس نیازهاي موجود وجود ندارد

یابی علوم  چگونه است، در کشوري که صنایع عملی آن بشدت نیاز به پشتیبانی و چارهپرسیم، 

احث تئوریک خود، سر از هاي علوم کشور، همچنان در مب ي آن دارند اما دانشگاهها و آکادمی پایه

  کنند؟ ت را چاره نمیآورند و نیازهاي ملموس صنع رون نمیجبین غفلت بی

  بینند؟ آیا جز این است که آن مراکز علمی، خود را در مسیر رفع نیازهاي واقعی صنعت نمی

نیز با قلمروهاي نیاز علمی و عملی آکادمیک و بویژه فلسفه اسالمی ما همانگونه نیز فلسفه  

  .اي برقرار نکرده است جامعه ایرانی ارتباط سازنده



رکن اصلی در داستان رشد و توسعه علوم در دنیاي جدید، چه علوم طبیعی و چه علوم انسانی 

  .و فلسفی، چیزي جز این نیست

هاي عویص  نیازها و پرسش. این داستان براي فلسفه اسالمی نیز در سرزمین ما تکرار پذیر است

هاي عالمان  هایی عقلی و پایه که مسیر تالش اي علوم انسانی وجود دارد، پرسشه در تمام عرصه

ها و نیازها را، یا  سازد اما فیلسوفان مسلمان ما این پرسش گونتواند دگر علوم انسانی را می

  !دانند بینند و یا خود را در مسیر پاسخ به آنها مسئول و متولی نمی نمی

  مسلمان در دیار اسالمی هماره اینچنین عمل کرده اند؟سوال این است که آیا فیلسوفان 

دهد که نخستین فیلسوفان  نگاهی اجمالی به تاریخ تکوین فلسفه اسالمی به خوبی نشان می

آنان با نگاهی . اند سینا و دیگران بواقع فرزندان زمان خود بوده کندي، فارابی، ابن اعم ازمسلمان 

دهاي عقلی یونان را جذب و با ترکیب و پرورش آنها در دامان کامالً کاربردي و نیازمحور، دستاور

  .تعالیم اسالمی به محصول ارزشمندي به نام فلسفه اسالمی دست یافتند

آنان به واقع به مقتضیات علمی زمانِ خود عمل کردند و نیازهاي روزگار خود را در تکوین و 

دوران پرچالش، در عین حالیکه حکمت در آن . قرار دادندخود توسعه فلسفه اسالمی محور تالش 

ترین نیازهاي فکري و  عملی و طبیعیات هم مورد توجه فیلسوفان مسلمان قرار داشت لیکن عمده

این رویکرد، بر . به استقبال فلسفه رفتند یبود و آنان با رویکردي الهیات یعلمی آنان، نیازهاي الهیات

دانند، از نگاه  ییر هویت فلسفه به کالم میشکال برخی صاحبنظران که آن را باعث تغخالف ا

گیري فلسفه نه  به اعتقاد این نوشته، جهت. آمد ترین حسن فلسفه اسالمی بشمار می کاربردي مهم

چرا . گردد بلکه اتفاقاً نشان از کاربردي شدن جریان فلسفه دارد فلسفه عیبی محسوب نمیتنها براي 

را به پاي معایب آن نوشت؟ باري، نخستین فیلسوفان  باید واژگونه، امتیاز کاربردي یک دانش

هم الهیات و هم اخالق . اسالمی نگاهی کاربردي، نیازمحور و مسأله محور نسبت به فلسفه داشتند



کوشیدند مقدمات انتزاعی  شد و فیلسوفان مسلمان می و حتی طبیعیات مقاصد نهایی فلسفه تلقی می

این چنین بود که فلسفه  .هاي دیگر علوم پیوند سازند صهفلسفه را با نتایج کاربردي آن در عر

  .اسالمی در دوران آنان هیچگاه گرفتار سندروم انزوا نگردید

اما آیا در قرون اخیر سوداي فیلسوفان مسلمان باز هم همین بوده است؟ آیا رویکرد کاربردي و 

  العین فیلسوفان متأخر بوده است؟ نیازمحور باز هم نصب

فلسفه اسالمی همچنان هم آغوش الهیات ره سپرده است، اما مگر نیازهاي  درست است که

  شود؟ انسان مسلمان در دنیاي مدرن و معاصر فقط به الهیات محدود می

به نیازهاي  هاي نوین هاي جدید غربی، در واقع داستان گوش سپردن فلسفه داستان تکثیر فلسفه

اسالمی روي نداده است هاي  اتفاق در سرزمینجدید در روزگار مدرن و معاصر است و اگر این 

ایم اما نسبتی  به دلیل آن است که یا آن نیازها دیده و شنیده نشده است و یا اگر هم آنها را دیده

  .ایم میان آن نیازها و سؤالها با فلسفه برقرار نکرده

اعم از ( هاي عملی چرا چندین قرن است که فیلسوفان مسلمان چندان رغبتی در حکمتبراستی 

کنند؟ چرا فلسفه علم،  نمی) هاي نامتعارف آن فلسفه اخالق، فلسفه سیاست و دیگر شاخه

و ده ها شاخه از فلسفه هاي شناسی  و داللت) سمانتیک(سی نا، معناش)متدولوژي(شناسی  روش

ها بیشتر  جذابیت چندانی براي فیلسوفان مسلمان ندارد و ما همچنان در این عرصهمطلق و مضاف 

  منفعلیم تا فعال؟

هاي  توان بسیاري از مباحث فلسفه کنند که می برخی از محققان به درستی بر این نکته تأکید می

تحلیلی و فلسفه زبان و هرمنوتیک و سمانتیک و غیره را در میراث عقالنی اندیشمندان مسلمان 

در آثار اصولیین و مفسرین  بیشتر ،راها  دانند که این بحث رصد کرد، اما همان محققان به خوبی می

  .یافت تا فیلسوفانمی توان و ادیبان و متکلمان جامعه اسالمی 



آنان . اند در تمدن اسالمی نیز نیاز محور عمل کرده ادیبانآري، عالمان فقه و اصول و مفسران و 

بوجود ها  در این عرصهبه این مباحث عقلی نیاز داشتند، پس آنها را پی گرفتند و ابداعات فراوان 

آوردند تا نیازهاي کاربردي خود را در فقه و فهم قرآن و متون دینی مرتفع سازند، اما فیلسوفان 

منطق و متافیزیک و الهیات  تنهاو  محدودي بسنده کردنداین نیازها را ندیدند و به نیازهاي متاخر 

  .را بسط دادند عقلی 

دانشی نیازمحور و مسأله محور حرکت  مغز سخن این نوشتار این است که فلسفه باید مانند هر

کند و دنیاي مدرن مطالبات و نیازهاي بسیاري را بر فلسفه عرضه کرده است اما متأسفانه فیلسوفان 

و سؤال جدي و اصلی . مسلمان در دنیاي جدید و معاصر بسیاري از این مطالبات را نادیده گرفتند

ها  گیریم و وجود آن پرسش ها را نادیده گرفته و میدقیقاً همین است که چرا ما این مطالبات و نیاز

  کند؟ ها تحرّك و انگیزشی در جماعت فیلسوفان این دیار ایجاد نمی و مسأله

دهد  نشان می یري روشن و ساده از یک جامعه گارنده از این مسأله این است که تصوتحلیل ن

اي با  و تعامل متقابل و شبکه ها یا نهادهاست که در ارتباط اي است از بخش که جامعه مجموعه

.  است هاي آن جامعه حرکتتوسعه و  يوجود این شبکه ارتباطات ضامن پایداري. ندیکدیگر

جامعه مانند خانواده است که از اعضایی تشکیل یافته و آن اعضا به همراه ارتباطات و تعامالتی که 

  .کنند ی آن را ضمانت میبا یکدیگر دارند حقیقت خانواده را شکل داده، و تحول و پویای

و یا  درونی آن ناسالم استشکل گرفته است اما ارتباطات  بظاهر سالمیاي که از افراد  خانواده

در جامعه و تمدنی . میان اعضا برقرار نیست بسختی می توان آن را یک خانواده نامید اصالً ارتباطی

توان انتظار  جامعه قطع است نمی ها و نهادهاي مختلف آن هاي ارگانیک میان بخش ارتباطهم که 

واقعیت این است که در کشوري مانند ایران اسالمی معاصر، . تحرك داشتو پویایی و نشاط 

بسیاري از ارتباطات ارگانیک میان نهادهاي زندگی و دانش فلسفه مفقود است، نه تنها چنین 



) اعم از اسالمی و غربی(سفه ارتباطی برقرار نیست بلکه حتی ارتباطات و تعامالت دوسویه میان فل

  .قطع است) اعم از حوزه و دانشگاه(هاي علوم در نهادهاي آموزش عالی ما  و سایر شاخه

هاي  میان بخشارتباطی  هاي مناسب  ها و مفصل هاي آکادمیک خود فاقد شریان ما در محیط

و تر  باشیم و این فقدان در ارتباط میان فلسفه با محیط عینی زندگی جدي مختلف علوم با فلسفه می

  .استمضاعف 

ی مناسب و نخست به تعریف و ایجاد شریان هاي ارتباطتوان در رفع این مشکل، در گام  می

خاصه آن که علوم انسانی مزبور، علوم، بویژه علوم انسانی همت گمارد، پایدار میان فلسفه و سایر 

شناسی، روانشناسی و اقتصاد و مدیریت و حقوق و سیاست و غیره، در  چون علوم تربیتی، جامعه

آیند و قطعاً  تر به محیط عمل اجتماعی بشمار می تر و نزدیک علومی کاربردي ،مقایسه با فلسفه

ي زندگی اجتماعی  هاي نرفته در عرصه تواند راه هاي راهگشاي فلسفی می گرانبار شدن آنها از نگاه

  .را نیز بیشتر راهگشایی و روشنگري کند

هاي  ها و پیوندهاي مناسب میان حوزه اصلی این نگاشته تأکید بر یافتن مفصل دسان پیشنها بدین

  .تواند مطرح گردد تر هم می هایی عملی اما این پیشنهاد در قالب. فلسفی و علوم انسانی کاربردیست

اي چون علوم اجتماعی و یا  است که در مجموعه واحدهاي رشته بسیاري سالیاندرست است، 

یا فلسفه علم و فلسفه  با عنوان مبانی و کلیات فلسفهاي واحدهاي فلسفی  ،روانشناسی و غیره

سفه ها با فل این مقدار نتوانسته است ارتباط با معنا و پایدار این رشته تاریخ تعبیه گردیده است، اما

متفاوت با  و رسد براي برقراري این ارتباط چیزي بیش از این بنظر می .را تعریف و محقق سازد

  .نیاز استاین 



هاي علوم انسانی قرار است ارتباطی مسأله محور و  از آن رو که ارتباط میان فلسفه و سایر شاخه

ها از  مطالبات این دانشنیاز محور باشد، سزاوارتر آن است که این ارتباط کامالً براساس طرح 

  .فلسفه طرّاحی شود

طرّاحی نمود که درسی به عنوان سمینار در کلیه رشته هاي علوم انسانی توان واحدهایی را  می

در آن سؤاالت میزبان، محور تمام سمینارها را تشکیل دهد و این سؤاالت نه از سوي فیلسوفان، 

و سایر عالمان شناسان و روانشناسان و حقوقدانان و اصحاب تعلیم و تربیت  بلکه از سوي جامعه

عالوه  .ده داشته باشدو فیلسوفان تنها نقش پاسخ دهنده را بر عه هطرّاحی و مطرح شدعلوم انسانی 

بر واحدهاي درسی می توان به شمار دیگري از فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی دیگر نیز در 

همین راستا و جهت اندیشید، به عنوان نمونه برگزاري کارگاه هاي بین رشته اي میان فلسفه و سایر 

هاي بین رشته اي در  علوم انسانی، طراحی و اجراي پژوهشهاي مشترك، امتیاز بخشیدن به رساله

بر الگوي پارك ( گروه هاي فلسفه و نیز سایر گروه هاي علوم انسانی، ایجاد پارك هاي فلسفی

در محیط هاي آکادمیک فلسفه براي خدمات رسانی به سایر محیط هاي دانش ) هاي فن آوري

 ر شبیه به این، حمایت از ایجاد انجمن هاي فلسفی کاربردي و بسیاري از تدابیر عملی دیگانسانی

می باشد که تمامی آنها یک غایت بسیار مهم را تعقیب می کنند؛ بیرون آوردن فلسفه از غار انزواي 

  .خود و جاري نمودن فلسفه در رودخانه نیازهاي علمی و عینی جامعه اسالمی

  :نکته پایانی
 را، نماینده عقالنیتن فلسفه را، و نه فلسفه هاي غربی ای ،از آنجایی که نمایندگان فلسفه اسالمی

تمام پیشنهادات یادشده متوجه فلسفه اسالمی است  در تمدن اسالمی می دانند، پر واضح است که

پیشاپیش و سوال مهم این است که آیا فلسفه اسالمی در جامعه اسالمی می تواند بدون اینکه 



انسانی جدید و نیز به موضع و نوع تعامل خود را با فلسفه هاي غربی روشن کند به تعامل با علوم 

      برآوردن نیازهاي عینی در جامعه اسالمی مبادرت کند؟

بر عهده فیلسوفان  تريرسالت پیچیده  که کار کمی دشوارتر می شود و بدینسان بنظر می رسد

؛ در وهله نخست آنان بایستی با الهام از الگوي می گیرددر جامعه اسالمی معاصر قرار  مسلمان

. فیلسوفان نخستین، چون فارابی و ابن سینا، نسبت خود را با میراث عقالنی جهانی روشن کنند

فیلسوفان نخستین به طرد فلسفه یونان نپرداختند، بلکه آن را جذب کرده و به گفتگو با میراث 

ادامه مسیر  ی تواند در دوران معاصر نیز جواب دهد؟آیا آن الگو م. عقالنی زمانه خود پرداختند

فیلسوفان نخستین و یا اتخاذ رویه اي دیگر در مسیر تعامل می تواند براي سایر رشته هایی که 

سوداي اسالمی کردن آنها را داریم عبرت آموز باشد و این آن نکته ایست که از ابتداي مقاله بر ان 

با سرنوشت علم دینی در این سرزمین گره  وثیقمی به نحوي تاکید نمودیم؛ سرنوشت فلسفه اسال

  .خورده است

در مرتبه بعد فیلسوفان مسلمان معاصر بایستی در جهت کاربردي نمودن فلسفه در جامعه 

اسالمی گام بردارند و بدین منظور ناچارند در یک ساحت علمی، باب گفتگو را با علوم انسانی 

 یساحت، در بعدمرتبه اسی و علوم تربیتی و غیره باز کنند و در دیگر چون روانشناسی و جامعه شن

درهاي فلسفه را بر شنیدن مساله ها و نیازهاي الهیاتی، اخالقی و انسانی موجود در جامعه   ،عینی تر

، نیازهایی که در تمام محیط هاي زندگی اجتماعی، پرسشهاي همیشگی انسانهاي اسالمی بگشایند

شعور و آگاهی هاي متفاوت، برخی عوام و برخی سطح انهایی با کوچه و برزن است، انس

  .تحصیلکرده و خواص

و این همه در صورتی امکان پذیر است که مسیرهاي ارتباط طبیعی و ارگانیک فلسفه با فلسفه 

برقرار باشد و فیلسوف مفتوح و هاي غربی، علوم انسانی جدید و واقعیت هاي عینی اجتماعی 



ارتباطات چندگانه خود با محیط هاي بایسته ارتباطی، ترشرویی و غریبی از  مسلمان در چهارراه

  . خود نشان ندهد

در   يخواننده این سطور آیا گمان نمی کند که ما به عنوان پیروان فلسفه اسالمی تا حدود بسیار

با  شاهراه هاي ارتباطی مااساسا و  نشان داده ایم؟خود  رخوت وسستی ازن ارتباطات ي ایربرقرا

سایر شاخه هاي علوم انسانی و همینطور واقعیت هاي جاري زمانه دچار انسداد شرایین شده است 

و این همه می طلبد که تمام دلسوزان و دلواپسان فلسفه و تمدن اسالمی طرحی نو در اندازند و 

  چاره اي دیگر سازند؟

  

  

  
  
  
  



  :گیري بندي و نتیجه جمع

  

  .با پروژه علم دینی هم داستان و هم سرنوشتندـ پروژه فلسفه در جامعه اسالمی 

  .ندو قابل استفاده براي یگدیگر البدل هاي علی ـ راز و رمز توفیق یا ناکامی این دو پروژه نسخه

هاي  ـ رویکرد کاربردي به فلسفه یکی از مهمترین عوامل در توفیق فلسفه اسالمی در دوره

  .اعتالي تمدن اسالمی بوده است

  .هاي اجتماعی است ردي، محصولِ ارتباط عالمان با محیط واقعیتـ رویکرد کارب

هاي  ـ سازوکار کاربردي کردن علوم مبتنی بر تحقق شرایین ارتباطی میان علوم و حوزه واقعیت

  .اجتماعی است

توانند از طریق عروق ارتباطی نیازهاي عینی جامعه هدف خود را  ـ عالمان و فیلسوفان می

  .دریافت کنند

بسیاریست که شرایین ارتباطی میان فلسفه و جامعه در تمدن اسالمی دچار تصلّب  ـ قرون

شرایین شده است و این تصلّب، تنفّس و تحرّك را بر فیلسوفان مسلمان بشدت دشوار ساخته 

  .است

هاي اجتماعی در کشورهاي اسالمی، بویژه در  فلسفه و واقعیتبخشی ـ شبکه ارتباطات میان 

صر بشدت نیازمند ترمیم است؛ یا باید تصلّب عروق ارتباطی را مرتفع ساخت و یا ایران اسالمی معا

  .باید پیوندهاي جدیدي ایجاد نمود

ها و  تواند ادعاي توفیق کند که پرسش ـ فلسفه اسالمی در جامعه و تمدن اسالمی زمانی می

  .نیازهاي جدید را ببیند و بشنود و بتواند براي آنها راه حل ارایه کند



، قرون اخیر انها، چون هاي فلسفی ما در حوزه هاي دانشگاهی و مدرس تا زمانی که آکادمیـ 

اشرابِ نگاه تاریخی در تدقیق آن مبانی است، فقط پردازند و نهایت هم آنان  به بسط مبانی می تنها

  .بیماري تصلّب شرایین در نسبت میان فلسفه وجامعه ادامه خواهد یافت

ـ کمترین چاره در این فضا، در جهت عمل پیوند و یا رفع تصلّب شرایین این است که 

) غربی علوم انسانیفلسفه ها و بویژه (فیلسوفان مسلمان در سراي عالمان و متخصصان سایر علوم 

بنشینند و سوي دیگر به استماع پاسخ هاي آنان  ازاز یک سو و ها و نیازهاي آنان  به استماع مسأله

  .سایر علوم قرار دهند و یا ایده هاي  ها د را در مسیر طوفانهاي سهمگین پرسشخو

ها، به تعامل در  هاي تعامل نظري، چون کتابها و مجالت و رسانه ـ این استماع، عالوه بر محیط

هاي تخصصی و  هاي همفکري، کارگاه هایی چون کارگروه هاي عملی نیاز دارد، محیط محیط

اي در دانشگاهها و حوزه ها، تشکیل  ها و کمیسیون بین رشته تأسیس کمیتهمشارکتی و تعاملی، 

دانشگاه و  شبیه به دفاتر ارتباط(جامعه علوم انسانی و نیز میان فلسفه و دفاتر ارتباطی میان فلسفه و 

کاربردي و بسیاري تدابیر عملی  ، ایجاد پارك هاي فلسفی، تاسیس انجمن هاي فلسفی )جامعه

  .دیگر

  

 


