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هيريأت تحريه

 چكيده
اين نوشتار، نخست مروري دارد بر دو تقسيم از تقسيمات علوم كه يكـي

ميراث ارسطوست كه ابن سينا آن را در برخي از آثار خـود بازتـاب داده 

و ديگري از خود وي .است،

و در قـرون جديـد سپس نگاه كوتاهي دارد بر چند تقسيمي كه در اروپا

.مطرح شده است

و معتقد اسـت كـه نگارنده علوم را به و غيرانساني تقسيم كرده انساني

و علوم غيرانساني با اشيائي غير از انسان سر وكار  علوم انساني با انسان

و بنابراين، ارزش علوم انساني نسبت بـه علـوم ديگـر بـه همـان  دارد،

از. كه انسان بر ساير اشياء برتري دارد اندازه است در اين ميـان فلسـفه

و بايـد بـه عنـوان مـادر علـوم انسـاني جايگاهي واال  برخوردار است،

و چرائـي وجـود  و غايـت شناخته شود؛ زيرا فلسفه است كـه از مبـدء

.كندمي انسان بحث

 علوم، انسان، طبيعت، كميات، مبدء، غايت:واژگان كليدي

*** 
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 مقدمه

قـديم تـرين تقسـيمات، يادگـار. انـد براي علوم تقسيمات مختلفي ذكر كـرده

وـ ارسطوست كه ابن سينا آن را در اثر عظيم خود يعني شـفا كـه جـامع منطـق

و الهيات است و رياضيات .آورده استـ طبيعيات

و عملي، و علوم فلسفي به نظري و غيرفلسفي، در اين تقسيم، علوم به فلسفي

و  و الهي، علوم فلسفي عملي به اخالق و رياضي و علوم فلسفي نظري به طبيعي

و سياست تقسيم شده است تدبير )4و3:ق1404ابن سينا،.(منزل

و از ابن سينا در كتاب ديگري كه به منظور انعكاس نظرات خودش تاليف كـرده،

:گرايش مشائي فاصله گرفته، به تقسيم جديدي روي آورده كه به شرح زير است

لـومع. علوم غيرمقطعي را بايد حكمت ناميـد.علوم يا مقطعي است يا غيرمقطعي

و فالحت(غيرمقطعي يا اصلي است يا فرعي  علوم اصلي يـا آلـي اسـت.)مانند طب

و عملـي تقسـيم) مانند منطق( در علـوم. شـود مـي يا غيرآلي است كه خود به نظري

و سياسـت  و تـدبير منـزل عملي غايت دانستن است براي عمل كردن كه به اخـالق

نق. قابل انقسام است اگر موضوع اين.س است به دانستندر علوم نظري غايت تزكيه

و خارجاًـ علوم و اگر تنها در خارج مخالطـه مـاده،طبيعي است، ماده مخالطهـ ذهناً

و،است و گاهي مجـرد، علـم كلـي و اگر در خارج گاهي مخالطه ماده است رياضي

)7و6:م1910ابن سينا،(وجه مخالطه ماده نيست، علم الهي است اگر به هيچ

و ابن سينا و مصحح مبادي ساير علـوم، و فلسفه اولي، الهيات را فلسفه حقيقي

و آن را برترين دانشي معرفيمي حكمت حقيقي كند كه با برتـرين معلـوممي نامد،

و مـتقن تـرينمي معرفتي كه اين علم به انسان. كار داردو سر دهد، صحيح تـرين

و ما را با اسباب عاليه كل  (سازديم هستي آشنامعارف است، )5:ق1404همان،.
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و و هـيچ چيـزي از دايـره موضـوع از آن جا كه فلسـفه، اعـم علـوم اسـت،

محموالت آن خارج نيست، غايتي كه خارج از آن باشد، براي آن متصور نيسـت، 

و صد البته كه فوايد آن بي شمار است، ولي غايت يا علت غائي ندارد؛ چنان كـه 

ف اعـل يـا جـز آن، متصـور نيسـت؛ از ايـن رو براي موضوع آن، علتي به عنـوان

وـ يعني مطلق موجودـ موضوع فلسفه و مـادي و غـايي از داشتن علت فـاعلي

و اگر براهيني در اين علم برتر، مطرح شود، لمـي نيسـت،مي صوري منزه است،

بلكه اني است؛ آن هم برهان اني مفيد يقين كه بر محور مالزمـات عامـه اسـتوار 

و از يك (شودمي الزم عام به الزمي ديگر رهنمون است، )9:ق1404طباطبايي،.

 سير تقسيمات علوم در دنياي جديد

و فزوني دانشاو در كتاب. نخستين تقسيم از بيكن است ، علـوم را ارجمندي

و خردـ برحسب قواي ذهن و تخليل به. تقسيم كرده استـ يعني حافظه تاريخ

و فلسفه و شعر به تخيل، به علوم انسانيها همه اين. به خرد بستگي دارد حافظه،

و نه همه علوم (مربوط است، ص1ج:ش1317فروغي،. ،83(

و عقالني تقسيم. رسدمي پس از او نوبت به آمپر . كنـد مـي علوم را به جهاني

و موضوع عقالني ذهن اسـت علـوم جهـاني شـامل. موضوع علوم جهاني، ماده،

و طبـي،  و علـوم عقالنـي شـامل فلسـفه، سـخن، هنـر، رياضي، فيزيك، طبيعـي

و علوم سياسي است .نژادشناسي

و كنت اگوست و هـر كـدام را بـه آلـي و مركـب فرانسوي علوم را به بسيط

. به نظر او جامعه شناسي از اهميت وااليـي برخـوردار اسـت. غيرآلي تقسيم كرد

)320:م1962يوسف كرم،(

و عيني يا هر به نظر او علـوم مجـرد. دو تقسيم كرد اسپنسر علوم را به مجرد
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و رياضيات ص(عبارتند از منطق )357همان،

و و شـيمي و فيزيـك و علوم طبيعـت، علـوم را بـه رياضـي در كتاب فلسفه

و در كتاب زمينه جامعه شناسي،  و جامعه شناسي، و فلسفي و روانشناسي زيستي

و و علوم ماده جاندار، علـوم اجتمـاعي يـا علـوم علوم را به علوم ماده بي جان،

.اند انساني تقسيم كرده

و جايگاه و شايد به علوم انساني در اين تقسيمات، هيچ كدام توجهي كه بايد

و منزلت آن دارندها واالي آن و مقام .نشده است. به لحاظ ارتباطي كه با انسان

 تقسيم علوم از نگاهي ديگر

و غيرانسامي ما ني تقسيم كنيم؛ هرچنـد كـه بـه يـك توانيم علوم را به انساني

و  لحاظ، همه علوم انساني است؛ چرا كه تنها انسان است كه خدا به او قوه تفكـر

و علـومي را  و جهان هسـتي فكـر كنـد، و خداي خود تعقل داده، تا درباره خود

و برخـي غيرابـزاريـ ماننـد منطـقـ ابزاري اسـتها پديد آورد كه برخي از آن

عل. است و البشـرط برخي از و مطلق آن هـمـ وم غيرابزاري به يك موضوع عام

و محـدودي، ماننـدـ البشرط مقسمي و برخي به موضـوعات خـاص نظر دارد،

و سياسي و منزلي و اخالقيي و رياضي .علوم طبيعي

و تنهـا از همـينـ در عين حال، علومي كه با انسان آن هم به لحاظ انسـانيت

علـ حيثيت و كار دارد، ناميم؛ ولي علومي كه بـا طبيعـت يـا بـامي وم انسانيسر

و حجمـ كميات متصل و سطح ـ مانند عددـ يا با كميات منفصلـ از قبيل خط

و حروف و كلمات و تجويـدـ يا با الفاظ و نحو و علم صرف  از قبيل علم لغت

و كار دارد، علوم غيرانسانيـ .ناميممي سر

و اهميـت، در اين ميان، ناگزيريم كه به و بـه حكـم شـرافت حكم ضـرورت
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و در دايـره علـوم انسـاني قـرار فلسفه را از دايره علوم غير انساني خارج كنـيم،

و  و صدالبته كه بايد در مركز دايره قرار گيرد؛ چرا كه مركـز دايـره، قطـب دهيم،

و به آن ختم .شوندمي محوري است كه مابقي اشعه اي است كه از آن شروع

 فلسفهجايگاه

و تفكر فلسفي براي انسان ضرورت دارد، يـا امـري اسـت آيا آموختن فلسفه

و بيهوده كه نه به درد دنياي انسان و زايد و نه بـه درد آخـرتش؛مي تفنني خورد،

!چرا كه ثمره اي جز اتالف وقت ندارد؟

حقيقت اين. پاسخ اين است كه انسانيت انسان بدون فلسفه، مورد ترديد است

و نـه فلسـفه بـدون انسـان فلسـفه اسـت است كه . نه انسان بدون فلسفه انسان،

مگر ممكن است كه انسان از وجودشناسي سرباز. فلسفه، علم وجودشناسي است

و انجام هستي! زند؟ مگر ممكن است كه انسـان بـدون. فلسفه يعني علم به آغاز

و انجام هستي، انسان باشد؟ را آنگونـه كـه در البته اگر حـد انسـان! علم به آغاز

ومي شعر سنائي مطرح شده، تلقي كنيم، توان به هر موجودي كه اهـل فلسـفيدن

و انجام هستي نيست، انسان گفت :شعر سنائي اين است. تفكر در آغاز

بـد انسـح عـه مذهـان مـوانـحيهـامـب هـستوي القامـي است

كو نه پوست زمويـپهن ناخن بره و يبه دو پا رهسپر به خانه

 برندش گمان كه انسان استمي هركه را بنگرند كاين سان است

و: فلسفه از دو جهت براي انسان ضـرورت داد«باري يكـي از جنبـه فكـري

(»يكي از جنبه عملي )14:ش1366مطهري،.

و انجام جهان، آگاهي پيدا كنندمي همه اگر اين آگاهي از راه. خواهند از آغاز

و از مجراي درست حاص و انسـان را در دام مـيل نشود، به بيراههصحيح افتـد،
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و جهان بينيهاي فلسفه ! آنگاه چه خواهـد شـد؟. كندمي مادي گرفتارهاي غلط،

و نشاط و روشمند به انسان روحيه اين جاسـت كـه هـم. بخشدمي تفكر صحيح

آنمي ضرورت فكري آن معلوم و هم ضرورت عملي .شود،

 انسـان خـود را جـزء جهـاني«اندازه بـس كـه درباره ضرورت فكري آن، همين

او مي و منتهاي آرزوي و كنه آن بر وي نامعلوم است، و حقيقت و انجام بيند كه آغاز

و از اين  اين است كه از راز اين حقيقت تا آنجا كه براي وي ميسور است، آگاه شود،

از نمي جهت است كه هيچ بشري در دنيا پيدا جهـان شود كه پـيش خـود، تفسـيري

و حتي اگر انسان با يك پيرزن بي سواد نيز برخورد كند، بينـد او نيـزمي هستي نكند،

و تفسير عاميانه قانع ساخته است،  و فكر خود را با يك توجيه در اين باره فكر كرده،

و تفسير را شما پيدا خواهيد كرد (»و در تمام طبقات بشر نظير همان توجيه )همان.

آ است؛ زيرا در زندگي انسـان آن عملـي ارزشتر ن، روشنو اما ضرورت عملي

طرز تفكـر انسـان دربـاره«. دارد كه تكيه گاه فكري صحيح داشته باشد، نه هر عملي

و بـي روح  و سـرد و جامد و جهان ممكن است طوري باشد كه او را خشك هستي

و القيد. نمايد و ممكن است او را تنبل و فعال كند، . بارآورد ممكن است او را جدي

و جهانيـان و داراي حسن نظر به جهان ممكن است طوري باشد كه او را خوش بين

و قسـي القلـب  و بدگمان و ممكن است برعكس، بدبين و مهربان بار آورد، و رئوف

(»و بي رحم نمايد ص. )15همان،

و عمل و اخالق و جهان بيني مادي در روحيه آري فرق ميان جهان بيني الهي

.تا آسمان استاز زمين 

 خطاي پراگماتيسم

و اعتبار عمل غافل بمانيم اما كدام عمل؟ آيا حقيقـت آن اسـت. ما نبايد از ارزش
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و حقيقـت باشـد؟ كه در عمل، مفيد باشد، يـا عمـل مفيـد آن اسـت كـه تـابع حـق

و«: گفتندمي آمريكاييهايتپراگماتيس غرض از حيات همانا عمل اسـت نـه نظـر،

و كار عقـل در ايـن بالنتيجه فعالي و باألصاله در منشأيت اثر عملي است، ت عقل، اوالً

و به ارضاي تمايالت مختلف ما مدد رساند؛ و تسهيل معيشت است كه به امر حيات

و كار آن نيست كه ماهيت اشـياء را بـه مـا  و اعتبار عملي است، بنابراين، علم را قدر

و تصـرف در آن بشناساند، بلكه عبارت است از اين كه وسائل  را بـه دسـت هـا تأثير

و آن و موافق سازدها بدهد، (»را با حوائج ما سازگار )357:ش1347پول فولكيه،.

و انسـان را در حـد اين نظريه اصالت عمل آمريكايي بـه افـراط گراييـد،

و شكست خورد؛ از اين رو ويليـام جيمـز گفـت  : حوايج معيشتي پايين آورد

ه خود درباره حقيقت، تقريباً مواجه با شكست بوده سعي من در ترويج نظري«

(»است ص. )359همان،

و گفتندهاي پراگماتيست گرانبهاترين«: فرانسوي از افراط به اعتدال گراييدند،

و تمكنـات  حقايق، آن حقيقتي است كه ما را قادر سازد بـه ايـن كـه اسـتعدادها

و قدرت جان بخش انساني را كه در نهاد آدمي نهفته است، از قوه به  فعل آوريم،

و بيشتر تعلـق  اين حقيقت، به همان اندازه كه ما در يافتن آن، بيشتر دخيل باشيم،

(»به خصوص ما داشته باشد، بيشتر خواهد بود ص. )358همان،

و زير بناي عمل مفيد است فلسفه است كـه نيـاز. حقيقت، تكيه گاه اخالق نيكو،

و مـي بـرآورده انسان را به لحاظ معرفت حقيقت  و راه او را بـه سـوي اخـالق كنـد،

و نـاگوار انسـان را در چنـد چيـز. گشايدمي اعمال مفيد قرآن كـريم سـرانجام تلـخ

و اعتمـاد بـه: خالصه كرده است و اعتقاد بـه مالقـات خـدا، خشـنودي نداشتن اميد

و غفلت از آيات الهي گـردد بـهميبرها همه اين)8و7، آيه10: يونس(1زندگي دنيا،

و حقيقت و دور از حق با فرض غلط بـودن. جهان بيني غلط، يعني جهان بيني مادي
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و رسـتگاري نيسـت؛ زيـرا و ماديت جهان بيني، عمل هر چه باشـد، اميـد سـعادت

و كرداري برخاسته از همان جهان بيني غلـط اسـت و كسب امـا اگـر. هرگونه عمل

و وحي و غيرمادي و عقالني انسـان همـان اني باشـد، سرنوشـت جهان بيني، صحيح

و عمل صالح دارند، خداي متعال به بركت هاييآن«: گويدمي است كه قرآن كه ايمان

و)9همان، آيه(2»كندمي را هدايتها ايمانشان، آن و عمـل صـالح، نه به بركت ايمان

و معرف دهد كه اصالت با جهانمي اين، نشان حقيقت است، نـه بـا عمـل؛ هـرتبيني

د كه عمل برخاسته از جهان بيني حقيقي همچون خود آن جهان بيني نـور اسـت؛ چن

و نـور عمـل صـالح در سـمت و جهان بيني پيشاپيش اهـل ايمـان ولي نور معرفت

و تحريم12، آيه57: حديد(4و3.راستشان در شتاب است )8، آيه66:،

از اين)84، آيه12اسراء،(5.قرآن كريم عمل را تابع شاكله آدمي شمرده است

و احوال نفساني رابطه خاصي اسـتمي بيان قرآني استفاده . شود كه ميان ملكات

ص13ج:ق1386طباطبايي،( و دقيق الهي) 203، اگر انسان از جهان بيني صحيح

و بـه  و احـوال پسـنديده نفسـاني و ملكات برخوردار باشد، به اعتقادات صحيح

.رسدمي عمل صالح

همـان طـوري كـه)39، آيه27: نجم(6خويش استانسان مالك حقيقي عمل

و به بقاي او باقي اسـت  عقيده قائم به انسان است، عمل نيز قائم به انسان است،

ص19ج:ق1391طباطبائي،( و البته قيام، طولي است، يعني قيـام عمـل بـه)50،

و قيام عقيده به انسان .عقيده،

مثالً نماز صابران ثواب. استتأثير حاالت نفساني در عمل از نظر قرآن محرز

(بهترين نماز را دارد؛ هر چنـد كـه در ذات خـود، بهتـرين نمـاز نباشـد  همـان،.

ص12ج:ق1385 ما اجـر صـابران را مطـابق بهتـرين«: گويدمي زيرا قرآن) 363،

در آيه بعد هـم ايمـان)96، آيه16: نحل(7.»اند، خواهيم داد اعمالي كه انجام داده
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م و مردان اند، را مالك دادن بهتـرين پاداشـي ؤمني كه عمل صالح انجام دادهزنان

)97همان، آيه(8.شود، قرار داده استمي دادهها كه به بهترين اعمال آن

 آب يا سراب

زندگي بر جهان بيني اسـتوار اسـت؛ ولـي بايـد توجـه هايو روشها تمام سبك

و منحصر در يك چشمه زالل و يك منبع بـي همـال داشت كه جهان بيني يك نوع،

وهاو فلسفهها اكثر جهان بيني. نيست توانند به عنوان يـك علـم انسـاني نمي سرابند،

و نيـز  مادر، به ساير علوم انساني كه محوري جز انسان ندارند، جهت صحيح بدهند،

و  و در مسـير اسـتحكام علوم غير انساني را از آفت زدگي سـكوالر، پـااليش كننـد،

و تسـليم قـرار دهنـد برافراشتن كا و تعبـد و خـداباوري و.خ شكوهمند خداشناسي

و اسالمي .جملگي ابزاري شوند براي فراهم كردن يك سبك زندگي مدرن انساني

و پراكندگي دارنـد هاي متأسفانه فلسفه و اختالف مدرن غربي اين قدر تشتت

ضها كه به جاي اين كه به انسان و و حيرت اللت، بار جهت دهند، جز سرگرداني

و سرخوردگي ارمغاني نداشته و جز يأس .اندو بري نداشته،

تواند در درجه اول ديگر علوم انساني را در مسير صـحيح قـرارمي آن فلسفه اي كه

و همچـون آب زالل، كـام تشـنه  و سكوالريسم قهار را از مراكـز علمـي بزدايـد، دهد،

و بشريت را سيراب كند، فلسفه الهي است كه اگر چه  بر حسب ترتيب زماني از منطـق

و مزيـت بـر آن  و رياضيات متأخر است، ولي به لحاظ شرافت و هـا طبيعيات فضـيلت

و بـه اعتبـاري نـام» مابعدالطبيعـه«به همين جهت است كه به اعتباري نام. رياست دارد

(شودمي بر آن، اطالق» ماقبل الطبيعه« )22و21ص:ق1404سينا، ابن.

و انسانيتگويا انسانيت كن و علوم انساني از انسانيت، از وني با علوم انساني،

و چاره اي نيست كه براي رسـيدن بـه سـبك صـحيح خودش بيگانه شده است،
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و ايـنها اينـ كه طبيعتاً اسالمي استـ زندگي انساني بايد بـاهم آشـتي كننـد،

.ياران از هم گسيخته بايد يكديگر را در آغوش گيرند

پديده عصر ما اين اسـت كـه علـوم بـه اصـطالح انسـاني، انسـاني نارواترين

و اين فاجعه است و. نيستند، فاجعه بزرگ تـر، از خـود بيگـانگي انسـان اسـت،

و بـه  فاجعه بزرگ ترين، اين است كه به فلسفه به عنوان يك علم انسـاني برتـر،

چي نمي انسان علم مادر نظر و و هركس از هرگوشه اي برمي خيـزد، زهـايي شود،

آنمي به نام فلسفه نشخوار كه هم از انسانيت خـود، هايي كند، مورد استقبال همه

و  و غايتمند، گيسخته و هم از علوم انساني جهت دار و هم از حكمت ناب الهي

و شرايط زندگيشـان را فراگرفتـه، بيگانه شده و لوازم و جوانب و تمام وجود اند،

.ن استآري خاصيت سراب همي. شودمي واقع

 جايگاه انسان

و خـارج آن و همه اشيايي كه در داخـل قدر مسلم اين است كه كه كره زمين

و به تعبير قرآن و انـد براي انسان تسـخير شـده، وجود دارند، در خدمت انسان، ،

.صد البته كه تسخيركننده خداي متعال است نه انسان

و و هـم مـورد تصـديق حـي؛ چـرا كـه اين مطلب هم مورد تأييد عقل است،

و در حقيقـت از بـديهيات عقـلها انسان بدون هيچ دغدغه اي آن را باور دارند،

و نيز در چند جاي قرآن به صورت جزيـي ذكـر شـده اسـت؛ ولـي  ايشان است،

و كلي ترين آيات تصريح كرده است كه خداوند همه آن چه در زمين  جامع ترين

)20، آيه31:نلقما(9.و آسمان هاست، مسخر انسان ساخته است

مگر نه انسان به عنوان خليفه خدا برروي زمين آفريده شده اسـت؟ مگـر نـه

و زمـين از هـاو آسـمانها فرشتگان برانسان سجده كردند؟ مگر نه امانتي كه كوه
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تحمل آن سرباز زدند، تنها انسان بود كه آن امانت را تحمـل كـرد؟ ايـن امانـت،

و واليت؟ چه بود؟ هر چه بود، تحمل امانت تكليف بود، يا امانت عقل يا امامت

مگر نه انسان را ظلوم جهول ناميدند؛ زيرا به نفس خود رحم! نبوديآسان كار آن

و همه ما سـوي اهللا را در بوتـه  و در مقام جهاد با نفس اماره، او را كشت، نكرد،

و موضوع علم خود را  و بـه ديگـران در پرتـو نـو»اهللا«جهل نهاد، ر او قـرار داد

(نگريست و تنها انسان است كه در پي علـم افضـل بـه) 100: 1379خورازمي،.

(معلوم افضل است )5: 1404ابن سينا،.

درست است كه انسان از عناصر سازنده اين عـالم بـه وجـود آمـده، ولـي در

.شود نمي وجود او استعدادي است كه در هيچ عنصري از عناصر طبيعت يافت

ا و پي به وجـود درست است كه انسان و رگ و استخوان و گوشت ز پوست

و از اين حيثيت با جانوران فرقي ندارد؛ ولي در كنه وجود او چيزي اسـت آمده،

.كه در هيچ جانوري نيست

و حيوانـات و نباتـات و در غيرانسان يعنـي جمـادات آن چه در انسان هست

و اصوالً انسان يعني هم و انديشه، !يننيست، عبارت است از فكر

ب تـاي هـرادر تـبقماايهـين انديشـمـو ايـي و ريشه و استخوان

گ به تو گلشنيـل است انديشـگر ه گلخنيـود خاري تو هيمـور

گ بـور جيـرسـالبي  نندـور تو چون بولي برونت افكت زنندـبـر

)118:ش1338بلخي، جالل الدين محمد،(

و محور همه مخلوقاتي است و زمـين وجـود اگر انسان مركز كـه در آسـمان

و محور همه علوم باشد؟ !دارند، چرا نبايد علوم انساني نيز مركز

فلسـفه هـم. موضوع علوم انساني انسان اسـت. شرافت علوم به موضوع آن هاست

انسان بي فكـر،. انسان بي فلسفه انسان نيست؛ چرا كه بي فكر است. فلسفه انسان است
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و موضـوع علـوم رياضـي كميـت موضوع علوم. يك جانور دوپاست طبيعـي طبيعـت

و جانور نيسـت. است و درخت و آتشو گياه و آب و خاك . طبيعت چيزي جز سنگ

و حجم نيست و سطح و خط برترنـد كـه مسـتخلفها آيا اين. كميات چيزي جز عدد

و مسـتخلف اسـت؟مي عليه شمرده مگـر نـه مسـتخلَف بـر! شوند، يا انسان كه خليفه

برترند كه خادم انسانند، يا انسان برتـر اسـت كـهها برتري دارد؟ آيا اين مستخلف عليه

!آيا علوم مربوط به مخدوم برتر است يا علوم مربوط به خادم؟! مخدوم آن هاست؟

و محوريـت خـارج مادامي كه علوم انساني همچون خود انسـان از مركزيـت

و به حاشيه رانده شود، نه علوم انساني ارزش واقع وميي خود را بازباشد، يابند،

و علـوم قـرار  و اقتصـاد و در خـدمت تكنيـك نه انساني كه از خود بيگانه شده،

و فلسفه. گرفته است هاي چرا نبايد فلسفه مطلق، همچون گذشته مادر علوم باشد

و اين !بر ميناي فلسفه مطلق به علوم جهت دهند؟ها مضاف مشرف بر علوم بوده

ك و بـه عنـوان يـك مشكل اصلي اين است ه به انسان به عنوان يك شـيء طبيعـي

و اعـراض ايـن عـالممي جانور دوپاي آزمايشگاهي و او را جزيـي از جـواهر  نگرنـد،

در.و فروتر، در نتيجه ارزشي در حد يك كـاال داردتر شناسند، بلكه از جزء هم نازل مي

و فروش درست است كه ايـن.شدمي گذشته اين كاال در بازارهاي برده فروشي خريد

و اسـتثمار همچنـان حـاكم  بازارها برحسب ظاهر تعطيل شده است، ولي روح بردگـي

و انسان و تنشـان زيـر اند كنند به آزادي رسيدهمي كه خيالهايي است، ، همچنـان روح

و فرسوده شده است خداي متعال هنگامي كـه. زنجيرهاي فرساينده اين روزگار، آشفته

غلميفيپيامبر خود را معر و پـايها كند، او را به عنوان بردارنده و زنجيرها بر دسـت

)157، آيه7: اعراف( 10.معرفي كرده استـها نه فقط بردهـها همه انسان

و و در پرتو تعليمات انبيا فكـر و زنجيرها برداشته نشود، تا زماني كه اين غل

و بردگي طبيعت آزاد و عواطف انسان از بندگي و قلب نشود، علوم انساني روح
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و برده علوم ديگر خواهند بود و مقهور .هم مغلوب

ارزيابي كنيم، علوم رباني بـر علـومها اگر شرافت علوم را به لحاظ غايات آن

و مـي در اين صورت، تنها علـوم ربـاني ارزش. يابندمي غير رباني برتري يابنـد،

.علوم غير رباني بي ارزش، بلكه ضد ارزش خواهند بود

علوم يا بايد رباني باشند يا در سبيل نجات، همانگونه كه مردم يـا بايـد عـالم

و در غير اين صورت به پشه ماننـد كـه مـي هايي رياني باشند يا در سبيل نجات،

و طوفان آن و باد سوها همواره سرگردانند و آن نهـج( 11.برنـد مـي را به اين سو

)139البالغه فيض االسالم، حكمت

و فيلسوف كامل الهي، عالم ربـاني با اين حساب، فلسفه ناب الهي، علم رباني

و ساير علما نيز بايد در همين  و بر سبيل نجات، و ساير علوم بايد تابع علم رباني

.سبيل قرار گيرند

ولي به عنـوانـ اگر فلسفه الهي را مافوق علوم انساني يا يكي از علوم انساني

و محور آن و هم به لحـاظ بشماريـها مركز م، علوم انساني هم به لحاظ موضوع

است، بـرتر يابند؛ زيرا هر علمي كه به غايت نزديكمي غايت بر ساير علوم تقدم

و افضل خواهد بود .علمي كه دورتر است، اشرف

و هم ابن سينا معتقد است كه فلسفه ناب الهي هم خودش برترين علم است،

(معلومش برتر است )5: 1404ابن سينا،.

 نتيجه

در ميان تقسيماتي كه از عصر فالسفه يونان تـا امـروز بـه دسـت مـا رسـيده،

و علوم انساني توجهي كه در خور آن هاست،  تقسيمي نيافتيم كه به جايگاه انسان

.مبذول كرده باشد
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و و كيف و كم و كارشان با جوهر بي جان ما معتقديم كه علوم غيرانساني سر

آناعراض ديگر است؛  و مرتبه بعد از علوم انساني است؛ ولـيها از اين رو مقام

و  و كار دارند كه خداي متعال همه آن چه در زمـين علوم انساني با موجودي سر

بنابراين، ارزش علوم انساني بـه. آسمان آفريده، براي خاطر او تسخير كرده است

.همان اندازه ارزش خود انسان است

و به منزلـه مـادر بشناسـيم، در ميان علوم انساني، فل و ريشه سفه را بايد اصل

راـ آن هم فلسفه راستين الهيـ زيرا فلسفه و موقعيـت انسـان  است كه جايگـاه

او مي و به و بـه كجـامي شناساند، و از كجـا آمـده، و چيسـت  گويد كه كيسـت

و. رود مي مزبلهدر خود انسانـ مĤالًـ اگر از اين فلسفه چشم بپوشيم، همه علوم

.كنندمي سكوالريسم سقوط
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َفْه{.2 Jِاِ:َا َ�َعِملُو0ْ 0لص% ِيَن +َمُنو0ْ َجن%اB0 Jِ%ِعيِم'ِ�% 0/% Nِ ْغَهاُ�
َ
Pَْتِِهُم 0أل ِمن QِْرRَ بِإِيَمانِِهْم َ�ب2ُهْم .}ِديِهْم

ْفَمانِِهم{.3
َ
َ�بِأ يِْديِهْم

َ
F َVَْن نُوُ�ُهم Xَيَْس Jِ0�َلُْمْؤِمَنا Vَِتََر] 0لُْمْؤِمن .}يَْوَ\

ِيَن{.4 %/0�َ %]ِ%B0 ُ ْزQِ 0ب% ُ̀ َال نُوَ�نَايَْوَ\ Bََا تِْمْم
َ
F َ�ب%َنا َفُقولُوَ� ْفَمانِِهْم

َ
َ�بِأ يِْديِهْم

َ
F َVَْن Xَيَْس نُوُ�ُهْم َمَعُه .} +َمُنو0

َشاbَِتِِه{.5 َcَ َفْعَمُل deُ{.

6.}Xََس َما 'ِال% نَساِ� لِْإلِ ل%يَْس �
َ
Fَ�{.

7.}
ْ0� ُjََص ِيَن َفْعَملُوَ�Bَ�ََْجِزيَن% 0/% Aَنُو0ْ َما ْحَسِن

َ
بِأ ْجَرُهم

َ
F{.

ْجرَُه{.8
َ
F Bَ�ََْجِزيَن%ُهْم َطيqبًَة َحيَا9ً فَلَنُْحيِيَن%ُه ُمْؤمٌِن �َُهَو uَن

ُ
F �ْ
َ
F xََكٍر مqن َصاِ:ًا َعِمَل فَْعَملُوَ�َمْن Aَنُو0ْ َما ْحَسِن

َ
بِأ .}م

9.}َ �% 0ب%
َ
F تََر0�ْ لَْم

َ
Fَ�َباِطَنًة َظاِهَر9ً نَِعَمُه َعلَْيُكْم ْسَبَغ

َ
Fَ� {ِ�ْ

َ ْ
Nِ 0أل َ�َما Jِ0�ََما Nِ 0لس% ا م% لَُكم َر .}َسخ%

ِي{.10
ْ
�0َِإل{ Nِ �0%ْو90�َِ ِعنَدُهْم َمْكتُوًبا َ�ُِد�نَُه Qِ %/0 % q�

ُ
يَت%بُِعوَ� 0لر%ُسوَ� B0%ِ[% 0أل ِيَن ُمرُهُ 0/%

ْ
يَأ َع@ِن 0لُْمنَك@ِرِل َ�يَْنَه@اُهْم بِ@الَْمْعُر�ِ� م

Aَنَْت �ْغالََ� 0ل%ِ
َ
�0َأل 'ِْ�َُهْم َقْنُهْم َ�يََضُع َبَآئَِث

ْ
َعلَْيِهُم �0 \ُqَ�ُ�َر Jَِباqي لَُهُم 0لط% .}َعلَْيِهْمَ�ُ�ِل2

11.���� ����	 :��� ���� ��� ����� ���������� ��� ������  ���� !"# � $�%� �&"� ��� '�� ()�� �& ���  *

&+�,�����	 )�� 	)-.
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