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 فلسفه و نسبت آن با علوم دیگر

 مصاحبه با داکتر محمد امین احمدی

 

فرهنگی این دیپارتمنت که متشکل از در دانشکده علوم تشکیل شده است؛ کمیته  1390دیپارتمنت فلسفه دانشگاه بامیان در سال  

به این سو همه ساله از روز جهانی فلسفه در این دیپارتمنت تجلیل به عمل آورده  1394اساتید و دانشجویان این دیپارتمنت بوده، از 

رساند. موضوع است. این بار کمیته فرهنگی دیپارتمنت قرار است یک ویژه نامه را نیز در سلسله کار های فرهنگی خویش به نشر ب

این مصاحبه فلسفه و نسبت های آن با علوم دیگر و هم چنان اهمیت فلسفه ورزی می باشد. خوشبختانه برای این مصاحبه دکترامین 

 احمدی ریس و استاد دانشگاه ابن سینا دعوت ما را پذیرفته است و به پرسش های ما پاسخ داده است که با شما شریک می شود. 

شما را در این مصاحبه با خود داریم. میخواهم پرسش اولی را کمی عمومی تر مطرح نمایم و اینگونه بپرسم   خیلی خوشوقتم که

 که فلسفه چیست و چه نسبتی با دیگر رشته های علوم بصورت کلی می تواند داشته باشد؟

ت که فلسفه بخوانیم چه به عنوان رشته بسم اهلل الرحمن الرحیم. تشکر از شما، راجع به اینکه چه نیازی اسدکتر امین احمدی:  

عنوان یک دانش پایه برای سایر رشته ها؛ نقش فلسفه در باب علوم طبیعی خیلی واضح نیست، جز اینکه  در علوم ه مستقل و چه ب

طبیعی سر انجام زمینه طرح یک سلسله پرسش های کالن هستی شناختی مطرح می شود؛ پرسش های از قبیل آغاز هستی، غایت 

های متافیزیکال ها که اساسا پرسشهستی، معنای هستی و غیره که ذهن فعال و جستجو گر دانشمند  برای پاسخ به این سنخ از پرسش

و هستی شناختی است به سوی فلسفه کشانده می شود. بنا بر این علوم هم زمینه ساز طرح یک سلسله پرسش ها می شود که آن 

که راجع به ماهیت، ای حل آن پرسش ها ما نیازمند فلسفه هستیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینپرسش ها ماهیت فلسفی دارد. و بر

حقیقت و قلمرو خود علوم طبیعی هم یک سلسله پرسش های وجود دارد که آن پرسش ها هم ماهیت فلسفی دارد و برای آن 

علوم فنی و کاربردی  که بیشتر تکنیک ها آموزش  شوند. درپرسش ها نیازمند فلسفه هستیم که در فلسفه علوم طبیعی بحث می

داده می شود، دانشجویانِ علوم کاربردی و فنی نیازمند فلسفه هستند. با تاکید بگویم که دانشجویان علوم فنی و کاربردی نه خود 

جویان این رشته ها ذهن که که در نظام آموزشی متداول است، دانشآن علوم نیازمند به فلسفه است؛ ممکن است در این علوم چنان

که ذهن یک دانشجو و تحصیل یافته رشته های علوم فنی تک بعدی تکنیکی و فنی پیدا کنند نه ذهن انتقادی و پرسشگر. برای این

قت بار نیاید و صرفا فنی و تکنیکی نباشد بلکه تفکر انتقادی هم در ذهن شان باشد، نیاز هست که فلسفه بخواند. لذا  در آنجا  در حقی

دانشجو بیشتر نیازمند فلسفه است. اما خود این علوم)که منظور دانش فنی و تکنیکی است( صرفا از آن جهت که همواره  به 

کند، در نتیجه دانش های فنی اقداماتی صورت می گیرد که ممکن است سرنوشت انسان، طبیعت و محیط زندگی ارتباط پیدا می

ا تحت تاثیر قرار بدهند. اینجا است که در مورد دامنه مجاز و غیر مجاز بودن دانش و سرنوشت انسان، طبیعت و محیط را شدید

 تکنیک و راجع به  خیر و شر بودن آن پرسش هایی ایجاد می شود که این پرسش ها هم ماهیت فلسفی دارد. 
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در نسبت میان فلسفه و علوم انسانی و باهنر: در ادامه صحبت های قبلی تان که در نسبت میان علوم فنی و طبیعی روشنی انداختید، 

اجتماعی نیز یک کمی توضیح دهید هم چنان میخواهم بدانم که آیا اساسا فلسفه از جهت عملی بحال دانشجویان این رشته موثر 

 است؟

ای فلسفی دارد. به در باره نسبت فلسفه با علوم اجتماعی و انسانی باید گفت که این رشته دانش ها اساساً بنیاد ه دکتر امین احمدی:

باور من علوم اجتماعی و انسانی را یک فرد در صورتی می تواند بفهمد و نظریه ها را به خوبی بیاموزد و به فهم بنیاد آن برسد که 

سازند بفهمیم؛ بطور مثال حقوق وقتی عمیق و از ریشه فهمیده آن نظریات و دیدگاه های فلسفی که پشت صحنه این نظریات را، می

های فلسفی را در باب حق و عدالت بدانیم، لذا باید شود  و قدرت و تحلیل ما وقتی از حقوق عمیق و بنیادی می شود که تئوریمی 

 گفت که در این حوزه علوم انسانی و اجتماعی به فلسفه نیازمند است.

عنوان یک رشته مستقل  چه نقشی می تواند ایفا ای می تواند برای علوم داشته باشد، فلسفه به اما قطع نظر از اینکه فلسفه چه فایده

تواند برخوردار گردد، باید بگویم که فلسفه به عنوان یک رشته ی مستقل  ضمن اینکه به کند، و فازغان آن از چه مهارتی می

دین شناختی پرسش های اساسی و بنیادین انسان از قبیل پرسش های هستی شناختی، معرفت شناسی، علم شناختی، اخالق شناختی، 

و....  پاسخ دهد و آنها را محل بحث و مناقشه قرار می دهند، برای دانشجویان این رشته نیز یک سلسله مهارت ها هم برای شان از 

است.  "تحلیلی"و  "انتقادی"طریق فلسفه ایجاد می شود که این مهارت ها که آدم می تواند از طریق فلسفه به دست بیاورد،  تفکر 

که تحت عنوان تفکر انتقادی و توان تحلیلی یاد می شود، مهارت های عملی ایجاد می کند. به طور مثال اگر یک فرد  خود مهارتی

برخوردار از تفکر انتقادی و تحلیلی باشد، این فرد می تواند در واقع یک روزنامه نگار خوب و یا حتا یک سیاستمدار خوب شود، 

چند که مهارت های که در ارتباط با این رشته ایجاد می شود یک مقداری انتزاعی تر هست این مهارت ها را نیز ایجاد میکند، گر

 با اینکه خیلی عینی نیست اما اساسی و بنیادی است.

باهنر: اساسا فلسفه در یونان به عنوان سرآغاز تفکر فلسفی با مسائل فیلسوفان مرتبط بوده است. یعنی یک سلسله مسائلی سبب ایجاد 

لسفه در یونان شد که فلسفه شکل گرفت. فلسفه اسالمی نیز در پیوند با مسائل شان و در مواجه با فلسفه یونان شکل یک نوع ف

گرفت. این فلسفه در آوان شکل گیری خود سیر صعودی را می پیمود اما بعدا دچار اضمحالل و زوال گردید. بدون شک امروزه 

پرسش من این است که در غرب فلسفه با اضمحالل و زوالی که فلسفه در جامعه هم فلسفه اسالمی وجود دارد و فعالیت دارد. 

 اسالمی دید، از سر نگذراند؛ دلیل آن چیست که فلسفه در جامعه اسالمی آنچنان که باید، پا نگرفت؟

فلسفه یونان باستان دکتر امین احمدی: سوال خوبی است. باید گفت اصل خواستگاه فلسفه که ما می شناسیم ریشه یونانی دارد و  

است. فیلسوفان مثل سقراط، افالطون و ارسطو اینها چهره های مهم فلسفه است که امروز هم تفکر اینها بازتاب یافته است. طبیعتا 

ها را به طرف فلسفه کشانده است. فلسفه در عالم در آنجا و در ذهن فیلسوفان یونانی یک سلسله مسائلی وجود داشته است که آن

می از طریق ترجمه آغاز شده است. یعنی اینطور نبوده است که فلسفه در عالم اسالم خود بخودی بدون استفاده از پیشنیان و اسال

بدون یک زمینه ی قبلی آغاز شده باشد. آنچه ما بنام فلسفه اسالمی می شناسیم، از درون جامعه اسالمی خود بخود نجوشیده است. 

پیش از اسالم و آثار یونانی به زبان عربی ترجمه شده و این دوران در حدود صد سال الی دو صد بلکه در قدم نخست آثار فلسفی 

که نهضت ترجمه در خالل صد سال یا دو صد سال به پایه اکمال سال طول کشیده است تا آثار فلسفی ترجمه می شود، بعد از این
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فی خود می کند. ولی مسائل مهم فلسفه همان مسائلی بوده که در می رسد، متفکران مسلمان شروع به نوشتن رساله ها و آثار فلس

یونان مطرح بوده است. در این سیر و تحول آنچنان که در سوال شما هم مطرح بود، فلسفه در عالم اسالمی یک سیر صعودی را 

عنی بین خود متکلمان مسلمان، طی می کند به این معنا که از مباحثات شدید و جدی ای که میان متکلمان مسلمان شکل می گیرد، ی

یک سلسله مباحث عقلی شکل می گیرد که آن مباحث ماهیت فلسفی داشته است. و فلسفه هم که ظهور می کند در رقابت با علم 

کالم قرار می گیرد. از مجموعه ی این مباحثات و از مجموعه تامالت فلسفی متکلمان مسلمان هسته آهسته زمینه ظهور و بروز 

ن فیلسوفان مسلمان یعنی ابونصر فارابی به وجود می آید. که در حقیقت ابونصر فارابی پایه ها، اصول و شالوده یی اصلی بزرگتری

فلسفه اسالمی را تدوین می کند و این محصول فکری ابونصر فارابی توسط فیلسوف بزرگ بعدی یعنی ابوعلی ابن سینای بلخی 

ه فارابی را که در واقع محصول و فراورده فکری فارابی بوده،  یک قدم به پیش می برد؛ تکمیل می شود و ابوعلی ابن سینا،  فلسف

منسجم تر و منظم تر می کند و همینطور کسانی که بعد از ابن سینا می آید کسانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی، ابن رشد اندلسی 

در یک راستا قرار می گیرد که فلسفه و چیزی را که امروز و در نهایت در ایران و در حوزه فرهنگی ما، صدرالدین شیرازی همه 

شود توسعه می بخشد و تقویت می کند ؛ منتها ماده اولیه این فلسفه همان فلسفه یونانی است، فلسفه و حکمت اسالمی نامیده می

که عمدتاً صبغه دینی داشته  لکن این فلسفه در محیط مسلمانان نشو و نما می کند و مسائل مطرح شده از طریق متکلمان مسلمان 

شود و در این داد و ستد، فلسفه اسالمی است، هم چنین نبوت و وحی به یکی از موضوعات اصلی تأمل فیلسوفان مسلمان تبدیل می

تا حدودی از فلسفه یونانی متفاوت می شود. یعنی مسائل و موضوعاتی در چارچوب فلسفی مسلمانان افزوده می شود که در یونان 

ستان وجود نداشته و این یک شکل و شمایل خاصی را هم به لحاظ مسایل  و هم به لحاظ چارچوب نظری و مفهومی به خود می با

 کنیم.گیرد و چیزی می شود که در نهایت ما از آن بنام فلسفه و حکمت اسالمی یاد می

المی دچار زوال شده، باید عرض کنم  آیا در باره بخش دوم پرسش شما که چرا فلسفه در غرب پیشرفت داشت و در جامعه اس

که بگوییم واقعیت دارد که فلسفه در مغرب زمین پیش رفت داشته و در عالم اسالمی چنین  پیشرفتی وجود نداشته است و یا این

می چه بوده دست کم در عالم اسالمی فلسفه به حاشیه رانده شده است. بعد ببینیم دلیل به حاشیه رانده شدن فلسفه در عالم اسال

است؟ گفته می توانیم مخالفت های شدید کالمی و فقهی با فلسفه، دلیل به حاشیه رانده شدن فلسفه در بالد اسالمی بوده است. 

مخالفت های شدید فقهی و کالمی باعث شد که فلسفه در عالم اسالمی به  دانش مقبول و پذیرفته شده تبدیل نشود و  به لحاظی 

فلسفه سرکوب شود و فیلسوفان تکفیر شود  و فلسفه یک علم ضد دینی و غیر دینی نامیده شود. مجموعه یی ای فکری و اندیشه

این عوامل باعث تضعیف فلسفه درعالم اسالمی شد اما در مغرب زمین هم بعد از اینکه عصر یونان خاتمه پیدا کرد، بگفته ویل 

سرکوب شد و در مغاک قرار گرفت. در اواخر قرون وسطی یعنی در دورانت عصر دینی یا عصر ایمان شکل گرفت، نیز فلسفه 

مسیحی به وجود آمد. توماس اکویناس با الهام از ابن  -میالدی کم کم فلسفه شروع کرد به نشو و نما و اول فلسفه دینی 13قرن 

سانس رسید. یکی از ویژگی های اساسی سینا و با الهام از فلسفه یونانی، فلسفه مسیحی را تاسیس کرد تا اینکه تدریجاً به عصر رن

رنسانس احیای دانش های یونانی، یعنی تفکر آزاد از دین بود. یعنی احیای سنت های فکری، فلسفی و فرهنگی قبل از عصر ایمان. 

از دین آزاد یعنی رجعت به یونان. رنسانس یعنی احیای مجدد. در واقع  می توان گفت با رنسانس تفکر فلسفی یا تفکر انسانی اساسا 

بکلی ذهن بشر جدید را  "انقالب علمی"و  "رنسانس"شد و در همین زمان انقالب علمی هم به وجود آمد و همین پدیده یعنی 
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دگرگون کرد و به یک تفکر عقالنی آزاد رساند. یعنی روشنگری شروع شد. روشنگری که فقط به مرجعیت عقل باور داشت نه 

 ود زمینه رشد فلسفه را در مغرب زمین فراهم کرد.به چیز دیگر. و این به خودی خ

باهنر: ظاهرا تصور می شود که اهمیت فلسفه در افغانستان بدرستی درک نشده است؛ نه در حوزه عمومی و نه در محیط های 

ندارد؛ اما با  در حوزه عمومی تا اندازه یی مخالفت های آنچنانی وجود ” science“اکادمیک و علمی آن. در باره علوم به معنای 

 فلسفه مخالفت های عام و کلی وجود دارد. ریشه این مخالفت ها چیست و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟

دکتر امین احمدی:  دقیقا نمیدانم منظور از مخالفت با فلسفه در محیط اکادمیک چیست، اما احتماال فایده عملی را در نظر دارید. 

حیث باشد که فلسفه فایده عملی ندارد، این بیشتر مربوط به فایده عملی این رشته در جامعه، یعنی فایده اگر مخالفت با فلسفه از این 

اقتصادی فلسفه، می شود. که اگر چنین باشد بر می گردد به طرز آموزش فلسفه که اگر ما بتوانیم فلسفه را خوب آموزش دهیم که 

مهارت های عملی تجزیه و تحلیل که ذکر شان در باال رفت، بدون شک فایده  در آن تفکر انتقادی را گسترش دهد و عالوه بر آن

عملی دارد. اگر ما در کریکولم ها اصالحات الزم را به عمل بیاوریم ضمن اینکه فلسفه به نیاز های فکری و اندیشه یی ما پاسخ می 

ملی را هم می تواند محصل این رشته بدست بیاورد. دهد و تفکر انتقادی را در جامعه گسترش می دهد، عالوه بر این مهارت های ع

چنانچه در باال ذکر کردم تجزیه و تحلیل است. زیرا ما در زندگی عملی خود شدیداً به تجزیه و تحلیل نیازمندیم. این تجزیه و 

ر اختیار ما می گذارد.  تحلیل و تفکر انتقادی را که ما برای برنامه ریزی خود در بخش های گوناگون زندگی خود داریم، فلسفه د

بنا براین مخالفت ها ناشی از این است که در واقع فلسفه در زندگی انسان و حتا زندگی عملی ما می تواند ایفا کند، خوب فهمیده 

نشده است.  اما در فرهنگ عام ممکن است  مخالفت ها ریشه تاریخی و دینی داشته باشد که فلسفه دانش ضد دینی نامیده شده و 

کند که با مسائل دینی کن است کسانی از این زاویه هم با فلسفه مخالفت کند؛ چون فلسفه مستقیما پرسش های را مطرح میمم

 مرتبط است.

باهنر: فکر می کنم ما در افغانستان با مسائل و مشکالت متعددی مواجه هستیم: مسائلی از قبیل انواع خشونت، تبعیض های قومی، 

ونه یی در نهاد افراد این کشور نهادینه شده است. اگر بخواهیم از فلسفه انتظار پاسخ گویی به یک سلسله سمتی و لسانی که به گ

 مسائل انضمامی داشته باشیم، آیا فلسفه می تواند ما را در مقابله با این مسائل توانا سازد و امکان زندگی بهتری را به وجود آورد؟

اقع یکی از راه حل های اساسی که به کمک آن ما می توانیم در تفکر غالب و مسلط بر دکتر امین احمدی: بلی. صد در صد. در و

جامعه و سیاستو در پیش داوری های آن تغییر ایجاد کنیم، ایجاد تردید در پیش داوری ما است. در واقع تبعیض، خشونت و همه 

اور ها بر یک سلسله پیش فرض های نادرست و غلط استوار آنچه را نام بردید همه اینها مبتنی بر یک سلسله باور های است که آن ب

برای  –که روشن کند باور عمومی ما راجع زنان باشند. تنها دانشی که می تواند آن پیش داوری ها را آشکار کند؛ یعنی اینمی

است و آن پیش داوری تا چه اندازه درست است، فلسفه است. به عبارت دیگر تنها علم و دانش ای استوار بر چه پیش داوری -مثال

که توانایی دارد که اوال آن پیش داوری را آشکار کند و ثانیا در معرض نقد و داوری قرار دهد و نشان دهد که این پیشداوری چه 

د فلسفه است و این دانش می تواند خدمتی برای حل این قبیل اندازه نادرست است و پایه آنچنان محکمی ندارد، نقش و کارکر

 مسائل انجام دهد.
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باهنر: یکی از مواجه های طوالنی و گاها جنجال برانگیز فلسفه همیشه مواجهه با امر دینی و یا برداشت های از امور دینی بوده است 

که فیلسوفان را برای مواجه با انان فرا می خواند و  که منازعات زیادی در پی داشته است. چه چیزی در دین وجود داشته است

 بالعکس چه چیزی در فلسفه وجود دارد که دین داران نیز بالمقابل به مسائل فلسفی عالقه نشان می دهند؟

خ اساساً در واقع اینطور می شود گفت که هر دو حوزه )دین و فلسفه( از آنجایی که به پرسش های واحد پاسدکتر امین احمدی: 

می دهد، در قلمرو مشترک قرار گرفته است. هر دو حوزه ادعای پاسخ گویی به پرسش های اساسی را دارد. پرسش های اساسی 

که انسان دارد یکی شان آغاز هستی است. اینکه هستی چگونه آغاز یافته است. و همینطور پرسش دیگری که برای هر انسان مطرح 

این هستی است . اینها در واقع پرسش های است که دین کوشش می کند به آن پاسخ است، معنای زندگی است، غایت و هدف 

دهد. اینها پرسش های فلسفی هم است. اما دین کوشش می کند که بسیار به صورت آسان و ساده به آن پاسخ دهد و فلسفه طبیعتًا 

ها پاسخ کند. بنابراین فیلسوف نفیا و اثباتا به این پرسشباشند نیز توجه میکه تا چه اندازه قابل قبول میهای دینی و اینبه پاسخ

دهد.  لذا فیلسوف در این موارد در مواجهه با دین قرار می گیرد یا از موضع تایید یا از موضع انکار و رد. فیلسوف ادعا می کند که 

فت عقل نیست؛ بلکه چیزی فراتر از کند که مرجع اعالی شناخت و معرمرجع اعالی دانش و معرفت، عقل است. اما دین ادعا می

پردازد شود. دین خود را برخاسته از عقل الهی می داند. فیلسوف به این مسئله میعقل متعارف است که وحی و عقل الهی نامیده می

حکمای مسلمان به  که آیا اساسا چیزی به نام عقل الهی وجود دارد یا خیر . آیا انسان می تواند به عقل الهی اتصال پیدا کند یا خیر.

عقل االهی و نحوه اتصال انسان به آن عمیقا پردافته اند. لذا از این جهت فلسفه خواه ناخواه به دین توجه می کند.اما اینکه چرا دین 

جه کند، باز هم  پای همان مسائل مشترک میان فلسفه و دین در میان است. دو نکته اینجا به نظر قابل توداران به فلسفه توجه می

آورد و دوم اینکه با رویکرد فلسفی خواه ناخواه رسد: اول اینکه دین داران برای دفاع از آموزه های دینی شان به فلسفه روی میمی

که دینداران به چنین تردید دین داران به این پرسش مواجه می شوند که پاسخ های دینی شان پاسخ درستی است یا خیر. هنگامی

چنین کشاند. همخود این تردید ها، تردید های فلسفی است و این تردیدهاست که او را به وادی فلسفه می شوند،هایی مبتال می

 که اگر دیندار بخواهد عقاید خود را تفسیر کند، برای  توجیه و تفسیر عقاید خود،یعنی فهم آن، نیازمند فلسفه می شود.برای این

 ائل دینی شان محتاج فلسفه است.یعنی یک دیندار در تفسیر، اثبات و توجیه مس

باهنر: پرسش آخر که در حقیقت یک پیشنهاد است در باره دانشجویی و دانشجویان است؛  یک معنای فلسفه همان دانشجو بودن 

 است که از کلمه فیلو و سوفیایی یونانی می آید: یعنی فلسفه همان عشق به دانایی است. اما این سطح از تعریف همان تعریف ایده

آلی است. ایده آل ها همیشه با واقعیت تعیین می یابد و از ایده آل محض بیرون می شود. واقعیت افغانستان از ایده ال فاصله زیادی 

دارد. با توجه به تجربه شما در زمینه آموزگاری و معلمی که دارید، به دانشجویان برای بهبود امورات دانشجوی شان بویژه 

 ه پیشنهاد دارید؟دانشجویان رشته فلسفه چ

پیشنهاد من این است که در قدم اول معلم فلسفه مسائل فلسفی را در ذهن خود حل کند و آن مسائل در واقع دکتر امین احمدی: 

جزء وجودش شود و بعد معلم فلسفه  محصل فلسفه را طوری به لحاظ ذهنی آماده کند که گویا مسایل فلسفی  جزء نیازمندی های 

معرفتی دانشجو است. و یک رابطه قوی و صمیمی بین فلسفه و محصل ایجاد کند. این شیوه خود به خود محصل اساسی وجودی و 

فلسفه را وادار می کند که خودِ  سراغ مسائل فلسفی برود و کوشش کند که اوال مسائل  را بفهمد و بعد معلومات خود را گسترش 
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رای بهتر شدن وضع ضرورت است تا متون آموزشی خوب برای این بخش فراهم ها با همکاری اساتید بدهد و دوم  اینکه دانشگاه

 کنند و دانشجویان از آن استفاده نمایند.  

 باهنر: سپاس گزارم استاد محترم که دعوت ما را پذیرفتید و صبورانه به پرسش های ما پاسخ دادید.

 دکتر امین احمدی: سپاس گزارم.

 


