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 سیناسینا در دانشگاه ابنمشعل ابن

 داکتر محمد امین احمدی

 

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 و به نستعین

سینا، بنیاد اندیشه و به کوشش استاد علی دومین اثر مرحوم اسماعیل مبلغ به همکاری دانشگاه ابن« سینافلسفه ابن»

، رییس احمدیمحمد امین دکتر  ،سنگتدوین و به نشر رسیده است. در رزو رونمایی این اثر گرانامیری تنظیم، 

 ایراد گردید.اسماعیل مبلغ محمد در تاالر عالمه  سخنرانی دکتر کهسینا از سخنرانان ویژه برنامه بود دانشگاه ابن

معه علمی متن کامل آن را به خوانندگان هفته نامه و جا ،بنابراین هفته نامه جاده ابریشم نظر به اهمیت این سخنرانی 

گرمی آن به رخ تمام کسانی که دغدغه فهم و  اندهم دانش و دانایی روشن علتا باشد مش کندمینشر  امجدد کشور 

 .و تفکر را دارند شعله بزند

 

فرهنگیان، دانشمندان و فرهیختگان  شما عزیزان وی همهمن هم در آغاز به سهم و نوبت خود حضور گرم وصمیمی 

موضوع بحث  اعالن فرمودند، که همان طور محفل علمی خیر مقدم عرض می کنم.عزیز را در این  و دانشجویان

 بنیاد اندیشه به چاپ سینا و همکاریبه همت دانشگاه ابن جدیدا است که فلسفه ابن سینا کتاب  جایگاه ابن سینا و

که در  را یکنم تمامی مطالبسینا در دانشگاه ابن سینا، کوشش مینده هست، مشعل ابنرسیده است. عنوان صحبت ب

 درچهار محورخالصه خواهد شد. در مجموعه صحبت بنده ذیل این عنوان جمع کنم ونظر دارم 

 ی ابن سینا.فکر علمی و جایگاه محور اول:

 . سینا مبلغ روایتگر ابنمحور دوم:  

یت مبلغ از ابن سینا استاد امیری در حقیقت کوشش کرده است که روا، های جناب استاد امیریتالش :محور سوم

 روایت کند. را برای ما 

 ممکن کرده است: که عبارت است از ها رای است که این کارظرفیت و بستر بحث در مورد :محور چهارم

 علمی و فرهنگی.  مرکز سازمان و دو بنیاد اندیشه به حیث سینا ودانشگاه ابن

در واقع  حکمی روشن است، سینا در علوم عقلی وابن جایگاه :اول: اهمیت علمی و فلسفی ابن سینا  محور

 .شوداطالعات شما افزوده نمی ی براز چه جایگاهی رفیع برخوردار است، چیز ابن سینا الفاظ تأکید کنیم کهاگر ما به 
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باز شود و ما به درک و فهمی روشن از جایگاه ایشان دست بیابیم جمله یاد شده را در پرتو اما برای اینکه این جمله 

دو  ما تمدن اسالمی در فرهنگ و .تاریخ علم و اندیشه در فرهنگ و تمدن اسالمی اندکی بشکافیم و تحلیل کنیم

یعنی اساس علوم نقلی قرآن  ؛نیدینصوص  شود بهمربوط می علوم نقلی وعلوم عقلی. ،لوم داریم: علوم نقلیگونه ع

توسعا  شامل چنین هم علوم نقل است. واز مبنای این دسته  امبر و پیشوایان دین رسیده،پیاست که از  یروایات و

حدیث؛  علممثل علم تفسیر،  د،نکندینی از نقل کمک می هاییل و آموزهکه ما را در استنباط مسا شودی نیز میعلوم

 پیامبر های نقل شده و رسیده ازتوانیم از میان روایتآن می که از طریق علم حدیث از این جهت مفید و الزم است 

دهیم توانیم تشخیص اگر شیعه باشیم به کمک آن می یاو  های ایشان باشدتواند گفتهتشخیص دهیم کدام یک می

رسیدن به این هدف ما را  رد رجال  علم تراجم و ؟ن کدامها موثق و قابل استناد انداماروایات منسوب به ام از میان

زبان عربی آگاهی  توانیم به دقایقمیاز طریق ادبیات عرب ما ادبیات عرب علم نحو و  کند. به همین ترتیبکمک می

که در اینها از  دنشوم نقلی گفته میاش علوها همهمیم. اینهدر نتیجه حدیث و کالم خدا را بف تسلط پیدا کنیم و و

و در این شود، نه به مثابه منبعی برای معرفت و شناخت، عقل چون ابزاری در خدمت نقل و نصوص دینی استفاده می

ی دیگر از علوم . اما دستهآیدعلوم فقط نقل است که منبع شناخت تکالبف اخالقی و شناخت حقیقت به حساب می

ها نخستین اینکه در میان مسلمانان  ی بسیار وسیع دارداین علوم عقلی دایره نامند ومی عقلی علومها را است که آن

تولد م و در نتیجه آن اسالم که پیش از اسالم وجود داشته است، توسط ییعنی علوم ند؛گفتعلوم اوایل هم می را

ند علوم گویها را می، ایناست وجود داشته ، ایران سابق سابق رومیان در میان یونانیان، ، پیش از اسالماست نشده

سینا در میانه این علوم در کجا قرار دارد و از چه نقش ایگاه ابنج باید دید که مبتنی بر نقل نیست. حاال یعلوم اوایل؛

. کرد احیا  ست، لی را که مبتنی بر نقل نیکسانی است که علوم عقسینا از معدود ابن و اهمیت برخوردار بوده است؟ 

بسیار جریان یک سال ل طول کشید، دوصد علوم عقلی در میان مسلمانان تقریبا دوصد سا جریانگیری شکل چون

فرهنگ تمدن و در درون  فه و فلس (طبیعیات) جهان شناسیعقلی مثل ریاضیات، طب، علوم  گذشت که یکند

جمع شد،  های خرد خرد به صورت ذره ذره نوشتهرساله ها وکتابته آهسته از منابع دیگر ترجمه شد و اسالمی آهس

البته  سینا است. ها را منسجم ساخت ابنها صورت بخشید و اینبه این سامان داد، صورت و هاشد و کسی که به این

بسیار  وسیع و بعد از فارابی کسی که به شکل بسیار و ه بودسینا فارابی تا حدودی این کار را انجام دادپیش از ابن

سینا سینا است. اگر ابنابن و منقح کرد الم را منسجم کرد، صورت بندی کردعلوم عقلی در اس یگسترده تمام

کرد. یعنی ریاضیات در صورت نهایی خود را پیدا نمی ود،دوصد سال شکل گرفته ب طی بود این میراث که درنمی

ی که با آمد. طب به آن شکلوجود نمیه سینا شکل گرفت، بنبه شکل که بعد از ابدرون فرهنگ و تمدن اسالمی 
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 یبه شکلترتیب طبیعیات و جهان شناسی هم  گرفت. به همینشد و شکل نمیوجود آمد منقح نمیه سینا بابن کار

کرد،  سینا کسی است که علوم عقلی را در جهان اسالم زندهآمد. بنابراین ابنوجود نمیه پرداخت ببه آن سینا که ابن

سینا این . باز بینید، ابندادی رخ می، معلوم نبود چنین چیزبودسینا نمیاحیا کرد و صورت بندی نمود، که اگر ابن

طریق همین آثار، افکار و  بلکه از ،شوداسالم نمیدر تاریخ علم تنها محدود به جهان  کار را کرد، اما پیامد آن

های تمدن جدید الم به زبان التینی ترجمه شد، ریشهاز عالم اس عیاتیو طب شناسی های فلسفی، طب و جهاناندیشه

شما در مغرب  ، این تمدن که امروز ما وه استدر قرون وسط شکل گرفت ریشه های تمئن جدید  را ساخت. چون

وسطی به وجود آمد  درقرون فلسفی آنهای فرهنگی و ریشه برخاسته است، ون وسطی از درون قرو نیم، بیزمین می

سینا است، از معمارانش ابنتوان گفت یکی و شکل گرفت. اگر این ادعا درست باشد که درست است آنگاه می

ایرعوامل  توان گفت در کنار ساین تحول فکری حد اقل می و در نتیجه ر زبان التینی ترجمه شدسینا دچون آثار ابن

قرار دهیم  ت تاریخی آندر باف را  . بنابراین کار علمی ابن سیناقرون وسطی به سمت دنیای جدید تعیین شد  جهت

 این یک نکته. شویم،سینا بیشتر آگاه میاز اهمیت ابن

این  درون فرهنگ و تمدن اسالمی شناخت سینا را درابن از طریق توجه به آنجایگاه شود که بهتر می ینکته دوم 

در حوزه فرهنگ و  غالب و گفتمان مسلط و تفکردر . و است هبود الب در جهان اسالم تفکر دینیتفکر غ است که

تحت تأثیر  در اوایل مسلمانان عمدتا . خصوصا های اندیشه در چارچوپ دین شکل گرفته است، بنیادتمدن اسالمی

هم  که فراتر از کالم خدا و کالم پیامبر کردخطور نمی . اساسا این در ذهن شاناندوند بودهکالم خدا کالم پیامبر و

دادند، در حوزه دین قرار می و در سپهر دین تمام تفکر و اندیشه راتقریبا  برای تفکر و اندیشه وجود دارد، ییتظرف

دقیقا به همین دلیل  بفهمند.در ذیل آن  کردند کهو کوشش می کردندچیز را  در ذیل کالم خدا خالصه میهمه 

بود به گفته ابن خلدون وقتی عمروعاص اسکندریه را فتح کرد به خلیفه دوم نوشت که در این شهر به کتابهای 

تاب خدا است که برای ن نیست یا این کتابها مخالف با کفراوان دست یافته است، خلیفه دوم نوشت از دو حال بیرو

یا موافق است که در این صورت نظر به وجود کتاب خدا به آنها نیازی نیست. پس باید نابود  ما قابل قبول نیست و

که هر اندیشه را در ذیل بدون اینفارغ از کالم خدا  توانیمکه ما می طرح این مسئله در این بافت تاریخی اما شوند.

قت به کار ببریم، عقل منبع مستقل معرفت، در کشف حقی مستقل از دین عقل راتوانیم می یمهددین قرار  کالم خدا و

سوفان یلسینا و سایر فابن فارابی، کشف حقیقت و تفکر حکمی و فلسفی است، بسیار مهم بود. این مسئله بسیار مهم را 

نصرالدین سینا، خواجه یلسوفان مسلمان مثل فارابی، ابندینی مطرح کردند. اگر ف یو اندیشه اسالمی در درون تفکر

 ی دینی در میان مسلمانانیشهو اند در درون تفکر بودند، اساسا این تفکرنمی آنها شیرازی و امثال یصدراطوسی، مال
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توانیم ما می ر انحصار کالم خدا نیستیعنی عقل د ندیشیم؛توانیم فارغ از کالم خدا هم بیآمد که ما میبه وجود نمی

صرفا در چارچوب  عقل راتفکر غالب  اندیشه داشته باشیم.  م نبوی فکرکنیم وکال مستقل از مستقل از کالم خدا و

آزادی قایل شدند؛ و اذعان کردند  برای عقل ر واقع فلیسوفان مسلمان بودند کهد ینا. ددادنقرار می ی دینیاندیشه

را ابتدا فارابی مطرح کرد اساسی  این موضوع بگیریم،به کار  نص و کالم دینیتوانیم عقل را آزادانه از ما می که

 لسوفان مسلمان این تفکر را در حقیقت دریهمین طور تمامی ف اند وتفکراین  پیشاهنگان  یکی از سینا کهبعد ابن

داشتیم. را در تفکر و گفتمان اسالمی نمی یما چنین اندیشه بود،ها نمیندرون اندیشه اسالمی تقویت کرد. اگر ای

پردازم. و آن اینکه باز شود، من به یک بحث تاریخی میبرای اینکه این نکته، خوبتر  ها داریم،رکت ایناالن به ب

)اصحاب  یان، یعنی سلفنینظریات پیش وبر نقل  گیری خود شکل زدر آغا به لحاظ تاریخی (یهیات اسالماال کالم )

عقل را به کار  یاسالمدر صورت بندی االهیات  توانیمما می مطرح نبود که این مسئله اساسا استوار بود ،و تابعین(

که  ای جایگاهی در فقه و کالم قایل نبودند. تا این که آهسته آهسته مکتب کالمی عقل کلی برای صورت ریم. بهبب

اسالمی را بر  ت الهیا توانیمیان قایل بودند که ما میمعتزل شود به وجود آمد.در تاریخ علم کالم معتزله نامیده می

عقل و با  اوال بر اساس :عقل صورت بندی کنیم، دست کم سه نقش برای عقل در عقاید اسالمی قایل بودند اساس

 تواند نمونه ازهای دینی را تنظیم کرد ) برای مثال اصول پنجگانه معتزلی میآموزه تواندینی می استفاده از نصوص

توان به کمک عقل این آموزه ها را توصیف کرد ، و ثالثا به کمک عقل ثانیا می و این نقش عقل به حساب آید( 

چرا باور به آنها از لوازم ایمان بوده و به  و موجه کرد و به این پرسش پاسخ گفت ینیتب  توان این آموزه ها را می

بود لکن با گذار و تأثیر عمده در زمان خود یک جریان کالمی  معتزله   لحاظ عقلی نیز موجه و قابل قبول اند.

که عمدتا پیرو حدیث و آرای سلف بودند، مواجه  معنی امروزی آن( اهل سنت آن زمان اهل سنت)نه به واکنش

دانستند. به همین گذار می بدعت بردند،که در دین و امور ایمانی عقل را به کار میرا به دلیل اینشد، و معتزلیان 

به شکست مواجه شد. از دالیل عمده شکست این نهضت، یکی همین کاربرد عقل  که این مکتب بود همین دلیل

 و اصول  ، اما آن مفاهیمندبود گرا، درست است که عقلضعف گفتمان عقلی آنان بود شکست آنان د و دلیل دومبو

کار ه عامیانه را بوبسیار ساده  ایاختیار نداشتند. بیشتر عقل عرفیدینی در  هایآموزه را برای تفسیر عقلی الزم

یک تأویل بسیار افراطی از  های دینی بهساده و عامیانه در تفسیر آموزه و گیری عقل عرفیربردند. و این به کامی

انگیخت که شما های دینی طرفداران سنت را شدیدا بربسیار افراطی از آموزههای دینی انجامیده بود. تأویل آموزه

ا این تفسیر افراطی از اید، پس چیزی برای دین بمحتوا ساختهدین را بی اید،باقی نگذاشتهمحتوای برای دین 

چه بود؟ این فقر تئوریک  چار فقر تئوریک بودند. دلیلبه عبارتی آنان در کارشان د .ماندباقی نمی های دینیآموزه
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ایل دینی را در تفسیر مسعقل ساده و عامیانه پس  . ندنداشت ای بهره فلسفی از عقل حکمی واش این بود که آنها دلیل

ینی در آورد، در تأویل مفاهیم د سراز افراط  تفسیر مفاهیم دینی با عقل ساده و بسیط که بردند. از آنجاییبه کار می

گرایان را بر انگیخت و این احساس را بیش از پیش تقویت کرد که گویا عقل و به کار بردن هم واکنش شدید سنت

آن در عقاید دینی با ایمان بیگانه است و هم به نوعی نشان دهنده بحران در گفتمان دینی معتزله بود، چون درمقام 

گرایانه از آن انجامیده بود. مهمترین آمد و بیشتر به تفسیر شدیدا تقلیلیتبیین مفاهیم دینی چندان موفق به نظر نم

نشانه تاریخی این وضعیت کناره گیری و جدا شدن ابوالحسن اشعری از معتزله بود، ایشان مدت چهل سال 

 کرد و نتیجه این جدایی تأسیس مکتب کالمی اشعری در دفاعآموخت و تحقیق میدرچارچوب مکتب معتزلی می

بود که عقل فلسفی و حکمی  فقر تئوریک به باور حکمای مسلمان این این دلیلاز عقاید اهل سنت و جماعت بود.  

که برهان  های دقیق فلسفیان خالی بود. از روششمهم ذهن مفهومی و گفتمانی  ابزار این تیار آنها نبود. ازدر اخ

روش برهانی و نه  ه است،روش جدلی بود تربیش ،ندردبکه آنها به کار میذهن آنها خالی بود. روش  است نیز

 ه باک دانان مسلمان قراردادند و الهیکه این امکانات را در اختیار متفکران  این فلسفه بود بنا براین، استدالل فلسفی. 

لحاظ روش بر ای که  اوال به بپردازند، ابزاری فکریهای دینی به فهم و تفسیر آموزه فکری و گفتمانی ابزار این

 و حکمی استداللی باشد عقل ثانیا مبتنی بر عقل و فهم عامیانه ونه برجدل  برهان اتکا دارد، یعنی مبتنی بر برهان است

برهان و  بر مبنای سینا کهفلسفه ابندادند.  دوره بعد در اختیار اهل کالم قرار این امکانات فکری را فلسفه در و

. تولید کرد رااین امکانات فکری  در این تحول نقش منحصر به فرد داشته است و د،بو استوارعقلی محض  استدالل

که تا به امروز  اسالمی هستیم وکالمی االهیاتی یم در تفکرشاهد یک تحول عظ ما سینااز ابنبعد  از این جهت بود که

اری عمیق ابن سینا هستیم شاهد تأثیر گذ ،در شاخه اهل سنت و جماعت عه و چهدر شاخه شی چه تداوم یافته است:

سینا در ابن ی سته آهسته منطق و فلسفهآه نخست. در الهیات اهل سنت و جماعت هم در الهیات شیعی و هم و

 سیناابنقد سرسخت تمناز موضع ایمان  کهبرداشت. غزالی با این . اولین قدم را غزالی راخدمت کالم قرار گرفتند

ه جای که ب که ابن سینا با اقتباس از ارسطو، صورتبندی و منقح کرده بود، پذیرفت. واذعان داشت را   ، اما منطقبود

در این مسیر تا جایی پیش رفت  ایمان نیست. نی برای ایمان مفید است، مضر به حال، منطق یوناتدوین منطق دیگر

برای ایمان و فهم کالم خدا در کتاب و آن هم امام حاضر  نقد اسماعلیه در باب ضرورت امام معصوم که در مقام

القسطاس المستقیم استدالل کرد که برای فهم کالم خدا و مصون ماندن از خطا در فهم کالم خدا نیاز به وجود و 

توانیم به کمک منطق در فهم کالم کند و ما میما را از آن بی نیاز می منطق یونانی حضور امام معصوم نیست و 

امام فخرالدین  اهل سنت و جماعت شد. قدم بعدی را منطق وارد کالم  بمانیم. به این ترتیبخداوند از خطا مصون 
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از  است؛دردوره متأخر فکر الهیاتی اهل سنت و جماعتت بزرگ پیشوایانکه از برداشت. ایشان ضمن این رازی

 وهرات گذرانده کوه، ت علمی خودش را در فیروز حیااز  سال بیستهم است، چون افتخارات فرهنگی افغانستان 

امام فخرالدین رازی کسی . ، و در این شهر به خاک سپرده شده استدر شهر هرات است هم آرامگاه اش و سرانجام

یکی از مهمترین و بر است تام داشته سینا تسلط عام ولرییس ابنی شیخ اخصوصا در فلسفهی مشاء و فلسفه است که به

 در آن کتابالمشرقیه ی دارد بنام المباحثاست. عالوه بر آن کتابت، شرح نوشته االشارات والتنبیها اثر او یعنی 

 ص کردهاش سازگار بوده تلخیمواضع و مبانی اشعری با سینا را تا جایی کهی از افکار فلسفی ابنفشرده و خالصه

کتاب المباحث  . ایشاناست تقریر کرده زبان خودش تشریح و سینا را بهابنمکتب  ینوع به یعنی در واقع ،است

به این ترتیب در  دهد برای کالم اشعری که کالم غالب اهل سنت و جماعت است.پایه قرار می را مبنا والمشرقیه  

اضی سعدالدین تفتازانی، قها جماعت هم قرار گرفت که بعد هیات اهل سنت واال سینا پایه و بنیادواقع فلسفه ابن

که امام  ی تدوین کردندجماعت آثار خود را برمبنای روشو اهل سنت  یالهیات هایبسیار ازچهرهو عزیزالدین ایجی 

 هل سنت و جماعت شد.ا الهیاتو   وارد کالم سینارسما فلسفه ابن فخرالدین رازی قبل از قبل ساخته بود. یعنی

برخوردار است. چون اوال  قوی بسیار سینا از یک تداوم تاریخیی شیعی اساسا ابنی شیعی: در شاخهاما در شاخه 

حکیم خواجه نصرالدین  و از حکمای بزرگ شیعی است هم حکیم است و هم متکلم.که نصیرالدین طوسی خواجه 

ی قرار داد و خودش هم از شارحان مهم و برجسته اسینابنکالم شیعی و الهیات شیعی را برمبنایی فلسفه  اصالطوسی 

 و نسل به نسل ادامه پیدا کرد. شود و مکتب خواجه نصیرالدین طوسی در حوزه شیعیسینا محسوب میفلسفه ابن

بته درست است که ی مال صدرا است، الایران تحت تأثیر فلسفهحوزه در  اخصوص الهیات شیعه حتی امروزه که 

را ادامه  یعنی مال صدرا خود سینا است؛ی مال صدرا خودش وام دار ابنفلسفه ای مال صدرا است اماتحت تأثیر فلسفه

در یک چارچوب مفهومی جدیدتر سینا رامکتب ابن که داندآورد، خود را کسی میحساب میسینا به دهنده ابن

سینا در سطوح عالی خوانده ر ابنآثا،  راندر حوزه ایاالن هم  . واست تر تداوم دادهتعالی بخشیده و به شکل متعالی

فلسفه خواهد می، کسانی که خواننداول آثار مال صدرا را می های علمیه. چه در دانشگاه و چه در حوزه د.نشومی

به  سینا ابن ند.  چند متن ازنمی خوانیز را ن ناسیابن مال صدرا آثار آثار از خواندن فرا بگیرد، بعد اشرا به شکل عالی

ت( و از و االهیا طبیعیات  منطق، نفس و هایمانند االشارات والتنبیهات )دربخش د:نشوشکل جدی خوانده می

توان گفت ) بخش انسان شناسی( . حتی می نفس شفاء و ق(بخش منط از ) برهان شفا ، مجموعه الشفا،  االهیات  شفا

ویا دست کم اهل  را تکفیرمالصدرا   از اهل شریعت ابن سینا است. بعضی ستیز با صدرا در حوزه شیعی بیشتر از

 گونه بدون هیچ . چرآ؟ چون مالصدرا بی محابا وکننددانند، اما در برابر ابن سینا تا حدودی سکوت میبدعت می
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حد وسیع و های دینی را در ، یعنی آموزهه استتفسیر فلسفی قرار داد حوزه تفکر دینی را موضوعاحتیاطی کل 

 از دین ای. یعنی هیچ حوزهگسترده موضوع مهم برای تفکر فلسفی به شمار آورد و به تفسیر فلسفی از آنها پرداخت

نرا مورد تفسیر فلسفی قرار یک شجاعت عجیب وغریب وارد شده و آ با آنجادر  که مالصدرا مگر این وجود ندارد

 دینی را مورد تأمل و تفسیر فلسفی از تفکر بسیار کالن  اصول کلی و سیناسینا این گونه نیست. ابن، اما ابنداده است

های دینی را در بخش بسیار یعنی آموزه ،را مورد تفسیر قرارداده ال آنامث نبوت و توحید، است از قبیل قرارداده

 اما مال صدرا این محدودیت را رعایت نکرده است. محدود و کوچک مورد تأمل فلسفی قرار داده،

. تفاوت کار ی دین است، نه کالمیلسوف، فلسفهکار فمحصول ی دیگر را عرض کنم که اساسا جا نکتههمین 

که با روش جدلی  اهل کالم کوشش می کند ،یجیهاست که به تعبیر مال عبدالرزاق الاین بر کالم  اهل سوف بایلف

یا یک تفسیر جدلی از اعتقادات دینی  اش دفاع از اعتقادات دینی است وکند. کار اساسیی دفاع ت دیناز اعتقادا

خواهد با طرفدار جدل نیست، طرفدار برهان هست. می اوال به لحاظ روش دو چیز است:کار فلیسوف اما است. 

فلیسوف کشف  دف. چون هکشف حقیقت، نه دفاع از دینبه حقیقت برسد. هدف فیلسوف عقلی محض  برهان

نامد. نتیجه التزام به این هدف که آن را برهان می استاستوار  کاربرد آزادانه عقل اساس در روش براست  حقیقت

یلسوف معتقد است که ما به همین خاطر ف دانه عقل در تفسیر و فهم حقایق دینی است.  کابرد آزا و این روش،

شود، ی دین مییلسوف در واقع فلسفهتفسیر بکنیم. لذا کار ففهم و  کشف،پایه عقل  توانیم که حقایق دینی را برمی

یعنی کاربرد آزادانه عقل در فهم و کشف حقایق  philosophe of religion ت؛ن در دنیا رایج اسچیزی که اال

سینا است که ابننا با متکلمان در این سی، یعنی تفاوت کار ابناست سینا انجام دادهی است که ابناین کار دینی. و

مترین حقیقت دینی خدا است و در مرتبه مهاز جمله  نی را موضوع تأمل فلسفی قرار دهدکوشش کرد که حقایق دی

همین سنت  سینا قرار داشته است ویلسوف یعنی ابنف کار که درحوزه ها ازمسایلی انداین و .وحی است بعد نبوت و

 یفلسفی را در کلیه احتیاط همین تفکر گونه ا بدون هیچرصددم مال. همان طور که قبال عرض کرادامه پیدا کرد

... قیامت شناسی و  زندگی بعد از مرگ ) قبر و برزخ،  تا فرشته از میعاد گرفته تفکر دینی به کار برد که جوانب

وت فلسفه تفااین  ی فلسفی قرار نداده باشد،تفسیر فلسفی و فهم آزادانه او موضوعنیست که  دینی از مسایل چیزی

ابن سینا را در تفکر عقلی یک سایه روشنی از آن ترسیم  اهشاید توانسته باشیم جایگ با کالم است. به این ترتیب

 .کرده باشیم

تنها یعنی  احیا کرده است؛ ش را صورت بندی وزمان خودابن سینا تمام علوم عقلی  توان افزود کهدر این راستا می

طبیب  طبیعت شناس بوده وسینا ابنسینا ریاضی دان بوده، ه، بلکه ابننبود فلسفه به معنای خاصسینا در کوشش ابن
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و حفظ کرده است و فیلسوف جامع  و آموزش داده صورت بندی کرده زمان خودش رابوده است. یعنی تمام علوم 

تا فزیک پرداخته رف به میعنی ص  ؛است یلسوف به معنی خاص کلمهف صرف که مال صدرادر حالی نگر بوده است

 ا است. سینین یکی از امتیازات ابناست. اما به سایر علوم عقلی نپرداخته است. ا

سینا در از این لحاظ که ابن اول  سینا را در علوم عقلی نشان بدهیم.توانیم اهمیت ابنجهت می در مجموع ما از چهار

بود، ما علوم عقلی سینا نمیصورت بندی کرد که اگر ابنکنار علوم نقلی  حقیقت کسی است که علوم عقلی را در

خلق  ای امکانات فکری سیناابن کهاشتیم. دوم ایندنمی ی اکنون داریمیشه اسالمی به صورتو اند را در عالم تفکر

سینا و امثال ابنر اسالم خورد که اگر الهیات عقالنی د نات به درد اهل کالم ووجود آورد که این امکاکرد و به

این را  این که دین را مورد پژوهش آزادانه عقلی قرارداد و سومشد. بود این امکانات فکری ایجاد نمیسینا نمیابن

که عقل  و برهان چهارم این تأسیس کرد. اسالم ایجاد کرد و های فکری درعنوان یک سنت در کنار سایر جریانبه

شناختی تا حدودی  بخشی از نظام فکری در تفکر ار آورد و این ادعای معرفتعقلی را منبع مستقل معرفت به شم

ن حوزه مستقل و متمایز شناختی پذیرش علوم عقلی به عنوادینی مسلمانان قرار گرفت، واز لوازم این اصل معرفت

م که خیلی خوب یگویما می ه همین خاطر است؛کنیم بسینا رجوع میبه ابن اگر ما االن   از نقل و علوم نقلی بود.

با عقل چندان  در مجموع د کهنجود دار د، شیعیان اهل حدیث ونجود دار یا سلفی اندیشانی کالم اشعری و پیروان

؛ مثل اسالم داریم که آن سنت فلسفی استدیگر هم در درون فرهنگی میانه خوبی ندارد، اما ما یک سنت پایدار 

 بازسازیبرای  باشد، ییمبنا پایه و دتوانمیهم مالصدرای شیرازی این  ی وفارابی، خواجه نصیرالدین طوس سینا،ابن

 سنت اسالمی نیست. این سرمایه را از  بیرون یزیدرون اسالم است، چسرمایه فکری و عقلی  . این در اسالم فکری

و مهمتر از همه نشان دادند که عقل منبع مستقل برای شناخت و  ،اندبرای ما باقی گذاشته یلسوفان مسلمانف سینا وابن

 ی که نام بردمجهت چهار این ازدر ذیل کالم خدا جستجو کرد.  ه چیز راهمالزم نیست فهم تحصیل معرفت است و 

 کنم.تر باز میبیشبرای روزگار خودمان  را  هااهمیت آن چهارم و جهت سوم 

ما اگر  ،مواجه هستیم افراطیت  از خشونت و یبا موججناب استاد سلطانی فرمودند؛  که یهمان طوربببینید ما امروز  

اصالح همین فکر فلسفی  یتنها سرمایه ،فکر دینی را بازسازی کنیم ی داشته باشیم که به کمک آن بخواهیماسرمایه

ی که تنها نکتهگو نداریم. چرا؟ به خاطر اینوگفتبرای ی برای اصالح و هیچ سرمایه آن در اسالم است. ما در غیر

به خاطر این که اگر شما  فکر فلسفی است. چرا؟سازد وگو را ممکن می، گفتکندوگو را باز میگفت یکه زمینه

پیش از را مسأله  ، او صورتنیدک گووسلفی گفت مثال باکوالر یا فلسفه سکوالر سوف سیلبه عنوان یک ف بخواهید

براین هیچ ی نداریم، بناوگویشما هیچ گفت شما سر تا پا بدعت هستید، ما بااساسا گوید که کند، میپیش پاک می
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 ی باشد اگرکند، هر طایفهو اهل سنت فرق نمی با اهل حدیث شیعی اگر گذارد. همین طورنمیباقی  ای تماس نقطه

 و بایدوگگفت،است  وعقلی  محض گو میان علوم نقلیوگفتواقع به معنای بر قراری  دروگو کنید، بخواهید گفت

میان علوم نقلی محض  گووگفت امکان آورد.نوع از گفتگو است که گشایش فکری می این چون  ،باشد انتقادی

، نقطه تماس و پایه فلسفی عقلی قایل نباشد حامل آن علوم برای آنهاکه پایه فلسفی نداشته باشد و به عبارت درستر

گفتمان میان  تمدن اسالمی و و میان فرهنگ شودکه می یجای تنها بنابراین .آیدمشترک برای گفتگو به وجود نمی

در اسالم  ی، سنت فلسفقرار کردوگو برگفت هاها و فرهنگی در جهان و سایر تمدنعلوم عقلسایر دینی در اسالم و

سنت فلسفی در  برخوردار است. یبه نفس بسیار باالی یک اعتماد اسالم از برای اینکه سنت فلسفی در است. چرا؟

 برم؛ ما فرزندان دلیل هستیم،کار میرم، برهان را به به برای فهم حقایق به کار میگوید که من عقل را آزاداناسالم می

د، اما به روش قبول دارعنوان به را  مطلب  منتها اینرساند.  که رساند، یرا به هرجای ما تابع برهان هستیم. برهان ما

، ما شکست ناپذیریم داشته باشیم یگویوچنان حقیقت روشن است که هر گفتگوید آنلحاظ اعتماد به نفس می

های این تجربه امضعیت بودهومن از نزدیک شاهد این  ، اعتماد به نفس دارد،خوریمما شکست نمی وگودر این گفت

 گفتمانبنیاد است. جمهوری اسالمی ایران چون نقطه که ایران تحول پذیر است، همین است. یکی از دالیلی  خودم

از  هم پشت سر اصالح طلب ایهچرا این همه جریان داشت. گو راوامکان گفت نه فقهی محض ،بود فلسفی اش

توسط فیلسوفانی یک اعتماد به نفس عجیب درواقع ش فلسفی است. چون بنیاد تفکرخیزد؟ درون نظام ایران می

گویا اسالم و مسلمانان یک تفکر فلسفی بسیار  که ی و مرحوم مطهری در ایران ایجاد شدمرحوم عالمه طباطبای چون

زان که ما وارد میهر گو شویم. به وشود که ما وارد گفتفلسفی ما وقتی پخته می د که تفکرباور داشتن و عمیق دارد

گو وباعث شده که در ایران هیچ وقت ممنوعیت برای گفتاین تلقی روش شناختی  شویم.تر میگفتگو شویم، پخته

و در واقع باور دارد  وع نشود،اگون ممنگونبسیار های وگو در سطحممنوع نشود، گفت هاترجمه کتاب ود،ایجاد نش

دقیقا به همین دلیل است  .توان جهان را به مرام و ایدئولوژی جمهوری اسالمی دعوت کردکه بر اساس این فلسفه می

 کنددعوت می به اسالم اچف که در طی آن او را ر ببه گو ای خویش که بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی در نامه

بسیار های من نمونه  ، سهروردی و مال صدرا را بخواند.کند که افکار حکمای مسلمان چون ابن سینابه او سفارش می

ه شد در از حوزه علمیه قوم فرستاد این شخص فاضل و دانشمند ابوالقاسم فنایی دکتر ست بنامکسی ا عینی دارم؛

و  شناخت دقیق تفکر  دغرب را خوب یاد بگیر فکری برود، ابزارکه فلسفه اخالق بخواند، با این نگاه که  آکسفورد

گردد، آنگاه غربی به قوت اندیشه در تفکر عقلی در اسالم می انجامد و این تفکر که بعد معنوی دارد قدرتمند تر می

یعنی  توان نقاط ضعف تجدد را که صورت غالب و مسلط تفکر در مغرب زمین است، نشان داد. با تسلط بیشتر می
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پود  تار و خواند. با فلسفه اخالق آکسفورد  در  شانزدهابوالقاسم فنایی رفت  .ا نقد کندر غرب از طریق غرب، خود

 بسیار عمیقی هایکتاب ایران. تفکر دینی در  جدی منتقدین از به یکی هشدتبدیل  ، االنفلسفه غربی آشنا شد

از یک  فقه اسالمی ان اسالمی، میمیان اخالق و پایه را میان الهیات اسالمی،  ی بسیار عمیقگوویک گفت نویسد،می

 برای نقد از درون مبنایی در حقیقت و .اخالق  برقرار کرده استاز طریق فلسفه  از سوی دیگر حقوق مدرن و سو

 های متفاوت باگو کنیم با جهان با فرهنگوگفت متوانییما م از آن نقطه ی کهنقطهبینید بفراهم کرده است. پس 

تحوالت در ایران  که  کنیدبه همین خاطر است که شما دقت فقط دانش فلسفی در اسالم است.  ،های متفاوتفلسفه

دانش فلسفی را در درون خود پذیرفته است. اما عربستان نوع چون یک  آید، چرا؟همیشه از درون به وجود می

ماند. چرا؟ چون از اصالحات بیاورد، اما اصالحات همیشه سطحی باقی می هات است که تکنوکراتسعودی درس

 خوانحدیث را بکند، که این را قیچی درون یک تفکر فلسفی وجود ندارد، ممکن است ولیعهد عربستان احادیث 

ممکن  وجود ندارد که آنرا متحول کند، یلی از درون یک گفتمانو خوانی آهسته بخوان،و آن را نخوان، اگر می

 وجود آورد،ه رات را بیغییک سلسله ت شهروندان سعودی زندگی شیوه تا بتواند درو  کند سرکوب ،سانسور است

ابزار تحول در این کشور، پیوستن به بازار جهانی و ایجاد گشایش فضای اجتماعی باشد تا در شیوه  ترینشاید مدرن

احتیاج  اگیرد، مگیرد، الهیات جدید شکل نمیاما تحول عمیق شکل نمی زندگی شهروندان خود تغییر ایجاد کند،

 فلسفی است.اش فقط فلسفه و دانش بستر فکری  جدید این الهیات ؛به یک الهیات جدید داریم

 ، شهید بزرگوار ما و شما که قربانی خشونت ومرحوم شهید مبلغ سینا:مبلغ و روایت او از ابن -محور دوم

ن بسیار نیدر س رسد این است کهانسان میلین نکته که به ذهن در سنین جوانی. او ، آنهماستبداد و دیکتاتوری شد

رده به نوشتن مقاالت از سن بیست یک سالگی شروع ک گفتیم کهو میکردم با دوستان، تر صحبت میپیش جوانی؛

یک صفحه نوشته  سالگی، من خودم در سن بیست یک بسیار کم است، سن سینا. سن بیست یکراجع به ابن

نویسد، می سینافلسفه ابن ترین مقاالت را راجع بهت یک سالگی عمیقدر سن بیسمرد ولی این بزرگ توانستمنمی

سینا مطالعات ایشان راجع به فلسفه ابنآن این است که  تر ازولی مهم مهم باشدشاید خیلی لحاظ سنی  خوب این از

 این  اشذهن داریم که مثال راغس کمتر کسی را ادب؛ شعر و تا موسیقی تا بعدالطبیعه گرفته از ما بسیار وسیع است،

سینا مورد بحث قرار دیدگاه ابن معرفت شناسی را از فزیک را مورد بحث قرار بدهد، همتاهم م قدر سیال باشد که

عربی بسیار سخت  یک قصیده ه را نییع اش باشد. قصیدهمورد توجه سینا همت ابنادبیا ش شعر ودهد و در کنار

چنین ندد، و راجع به اصالت آن که از ابن سینا بوده است یا خیر تحقیق کند، همشرح ک ،منسوب به ابن سینا است

یک حوزه بسیار گسترده  تحقیق کند. بنابراین تحقیقات او راجع به ابن سینا سیناابن جایگاه موسیقی در آثار راجع به
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 وجود داشتهو جهان جهان اسالم  حسطسینا درکه در مورد ابن یمبلغ به مطالعات شود. دوم این که مرحومرا شامل می

زیاد  راف، اطالعاتاگر نگوییم اش انگلیسی زباندر حوزه و  زبان ، عربی زبانفارس فرهنگی، حوزه سهرد ،است

 هماو فلسفی یک انسان است. یک انسان که وسیع تبحر و تالش  حاکی از تضلع و این خود بنابراین .داشته است

های نه حوزه فلسفه را دارد،تدریس ش کرسی یهانه دانشگاهکند که زندگی میهم در کشوری و جوان است 

وردها دست پیدا آدستهمه در واقع به این  ،تنها تک و یکشور . در چنیندارد تدریس فلسفه راکرسی اش علمیه

. نکته یدپیمارا می عرصه وسیعاین  خود به همان ذوق و خود ساختگی شخصی شخصیت خالصه این کرده است. 

البته نگاهی  سینا داشته است،که یک نگاهی تمدنی به ابن شود دید این استمرحوم مبلغ می هایکه در تالش یمدو

کنیم. روایت که آن زمان وجود داشته روایت شرق وغرب یک روایت جدید از آن ارایه  توانیم ما می تمدنی که

تاریخ خود  را محور جهان و خود در واقع غرب غرب، و برابر شرق درو بوده است. غرب در برابر شرق قرار داشته 

هم محور  تاریخ است ومحور غرب هم به موجب این برداشت  . کرد و شاید هنوز بر همین باور باشدرا تصور می

ده رگرایی غربی مقابله کبا این محوردیگر ر از متفکران مسلمان جهان هم محور دانایی. در واقع مرحوم مبلغ و بسیا

را با اتکاء  بگوید که غرب محور دانایی نبوده، محور تاریخ هم نبوده، اینهمیشه کوشش دارد که است. مرحوم مبلغ 

فلسفی محورخرد  ه،د که غرب محور دانایی نبودنگویمی سینا و فارابی و امثال ذالکاتکا به ابن گوید. باسینا میبه ابن

اسالمی  ، شرقشرق این ازش منظور است و خرد فلسفی شرق بوده مبلکه یکی از محورهای مه ،است هم نبوده

مرحوم که ما در آثار  ینکته سوم کنیم نه آن شرق دور.این نکته دوم. وشما در آن زندگی می و شرق که ما است؛

نشان  کشوری و ملی کند بر اساس نگاهمی کوشش در واقع ؛ یعنی مرحوم مبلغ ملی وجود یک نگاهبینیم غ میمبل

ارد. ی بلخی دشهها هم ریسامانی چرا؟ چون پدرش بلخی است، بزرگ بلخ است. یسیناابنسرمنشاء  ه ک دهد

سینا به حوزه فرهنگی بلخ به هرحال ابن کند، آنها هم ریشه بلخی دارد،رشد می سیناسامیان ابن بارسامانیان که در در

شان ی ملی آن وجههتا برد که به کار می ازین قبیل را تعابیر بلخ وپور  ،یلسوف ماف گوید:را میتعلق دارد. لذا مکر

تاریخی  سابقه ،بسازد خود سابقه فرهنگی کند که برایمی عمدتا کوشش هانشان بدهد. چرا؟ چون دولت وی را

اغ در دنیا سرما امروز کشوری را  میراث معنوی است برای یک کشورنوع خی تاری این سابقه فرهنگی و و بسازد

در  و موثر سهم مهمکه  یبه میزان هر کشور معنوی خود تأکید نکند، نقش و ، تاریخیفرهنگی نداریم که به سابقه

روز در جهان سربلند نگهداشته تاریخ فکری و معنویت بشرداشته باشد، آن ملت عزیز است. ایران را تنها یک چیز ام

 گویدقالب کرده، می آنرا به نام خود سکه کرده و در این سرزمین که ایران آن سابقه فرهنگی و معنوی است است؛

مقاله را از دائره المعاف  فلسفی پل ادواردز که در مورد ابن سینا یک  ،ملکیان آقای روزی از من سینا از ماست. ابن
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در واقع از  ست،هاش فارسی زبانتم که منظورگف Persianگفتم که استاد نوشته است  کردم . بود ترجمه می

سینا ه ابنترجمه نکنم ک می خواستم . یعنیذیل زندگینامه ابن سینا  برایم چندان خوشایند نبود کلمه ایرانکاربرد 

طالح رایج در اص Persianایرانی است  ده است. گفت نه مرادبه جای ایرانی بنویسم که فارسی زبان بو ایرانی است

در بزرگترین  گوید،که ایشان می استهمان حقیقت  ایشان درست گفت توجه کردید بین المللی یعنی ایران،

عنوان بهسینا در آنجا ابن شود،مرجع محسوب می ست وابرخوردارجهانی از اعتباردایراةالمعارف فلسفه که 

Persian پا نگهداشته ی ها است که ایران را سرچهرهاین  الدین بلخی،ل همین ترتیب موالنا جالبه  شود.می شناخته

 دارد، بسیار کالن معنوی فرهنگی و تاریخی، ایران یک سابقه  گوید کهشود، میم منکر نمیاست. حتی ترامپ ه

این نکته  بهدر حقیقت غ هم تاریخ بسیار مهم است. مرحوم مبل و یاست. اثر فرهنگ این به خاطر معنویت فرهنگ 

جزء  ینحویک زمین برخواسته به  سر از اینکه های به یک شکل کوشش کند که شخصیت که است  توجه داشته

همین اه کوشش است که یک فرزند غریب این وطن در ر معنوی همین کشور محسوب شود. این میراث فرهنگی و

 کاری که باید قدراش را بداند.  کشور انجام داده است،

این است م ه اامیری انتخاب کرد که من برای جناب استاد یعنوان علی امیری: استاد هایتالش -محور سوم

و  ،این تعبیر را در موردش تإمل کردم« رسیده است. «پختگی»توانایی علمی جناب استاد امیری به  شخصیت و» که 

در  آدم  ، خوب یک زمان است کهما در مسیر رشد هستیمببینید ناسب باشد. شاید این تعبیر م پیش خود سنجیدم که

به یک نقطه مناسب رسیده است. هم رسد. جناب استاد امیری سرانجام به یک نقطه مناسب می و مسیررشد است

، آثارش قابل قابل عرضه استو بین المللی جهانی  محافل علمی ودر  های استاد امیری و کتاب هاینوشتهحقیقتا 

 اش در موردهمین تحقیق کسر ندارد. خود چیزی کم و ایمنطقه وجهانی علمی  یعنی از معیارهای عرضه است؛

های داده با روش انجام که  یتتبع برده، کار بهکه  یهایروش که در اینجا انجام داده، یهایکوشش سینا وفلسفه ابن

 که در نتیجه آن وسیع گسترده و و بسیار شایان  کند. تتبعیجهان برابری م اکادمیک در سطح منطقه و پژوهشی و

 تلف نشان دادهمخ های گوناگون ودر میراث مکتوب از همان آغاز تا به امروز در شاخهسینا را تأثیر گذاری ابن

مقدمه ایشان  ستدل و مستند آنرا دربه شکل مستوفا، متوانید شما میکه بنده عرض کردم  یهایبسیار از چیز ،است

و کمال شخصیت جناب استاد علی امیری  ختگیپ یدهنده نشان این اینیابید. بنابر فلسفه ابن سینا در این کتاب یعنی

و بعد از این  در اختیار داریم  علمی ای انسانی ،یک سرمایه ما و کشور مااالن یک سرمایه است در حقیقت.  است و

 بنویسد واگر سال دیگر  هپنجا مثال تا چهل سال دیگر تا ش است؛ان تازه اول جوانیانشاءاهلل. االدراز باد  عمرش
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ی هایچه زحمت در جمع آوری این مجموعه) مقاالت مرحوم مبلغ نیز ون تولید خواهد کرد واآثار فراتحقیق کند، 

 .ها فراهم شودتا این مجموعه است کشیده که

که  ، رییس محترم بنیاد اندیشهاز جناب استاد دانشهمین جا من  بنیاد اندیشه: دانشگاه ابن سینا و -محور چهارم

و ایشان  کنداز فرهنگ حمایت می کار فرهنگی را دارد و یدغدغه است که در افغانستان یتنها سیاست مدار احقیقت

جموعه این مکه کنیم که حمایت کرد ش واقعا تشکر میاز ،باید قدراش را بدانیمما  یک سرمایه بزرگی است و هم

 دهدمی دکه فن و فوندیشن حمایت کردن است، شکار که فوندیشن است، فوندیشنبنیاد اندیشه  به چاپ برسد. و از

این حرف و حدیثها   یتماماساسا سینا؛ اما دانشگاه ابن ،هم است، یعنی حسن مضاعف دارد اندیشه دارای و البته

، دبوتوجه کردید، اگر این بستر نمی د.یآوجود نمیه ب ایتا بستر نباشد، امیری خواهدبستر می، یعنی اندیشه ورزی

ای مذاکره علمی و طبیعتا ،جود نداشت و ی، استادجود نداشت و ی همدانشجوی ،جا نبودمهم در خدمت شما اینمن

نداشت. این غریبی یک  در اختیار  ایو زمینههمین بود که هیچ بسترهای مبلغ یکی از غریبی آید.هم به وجود نمی

، بستر تحقیق فراهم کند س برای اوکند، بستر تدریبت حمای ش کسی نیست که او راست. در کناردانشمند ه عالم و

 عالمان بیشتر و برای ما یک محل انس باشد؛ جایی کهتواند می ،سینابنا براین دانشگاه ابن .برای او فراهم بکند

میت اهسینا از یک کند. از این لحاظ ابنشور تقدیم ک آثار علمی خود را برای جامعه وند شو های بیشتر تربیتنخبه

تفکر علمی که گوید میابن خلدون دارد؛  یلبینید ابن خلدون یک جمله بسیار جابسیار اساسی برخوردار است. بب

قایل است یک رابطه معنا دار  ؛آبادی وجود داشته است که در آنجا عمران و وجود داشته است یوعقلی در جاهای

که  یجایآنجا علوم عقلی هم است.  ان وآبادی است،عمر ی اگرو عمران و آبادی. هرجایمیان وجود علوم عقلی 

 به مغرب؛زند کند. مثال میآبادی وجود ندارد، علوم عقلی هم وجود ندارد. از آنجا علوم عقلی کوچ می عمران و

لی هم از بین رفت. بعد مثال عقآگاهی بنابراین عمران از بین رفت، به وجود آمد و چون  در مغرب چون تباهی

علوم عقلی در این خطه هنوز هم  گویدو می خراسان مشرق و ماوراالنهر و ) ایران کنونی(، وبهعراق عجم به زندمی

زند، به عد از جمله مثال میب چون عمران وجود دارد، گوید:در پاسخ می؟د دارد. چرا علوم عقلی وجود داردوجو

که از یک  گوناگون دست پیداکردم هایتالیف ر بهصکه من در م گویدمی بود،برایم جالب این مثال  هرات که

از تفتازانی  سعدالدین)شود. سعدالدین تفتازانی نامیده می ای هرات  از بالد خراسان، کهاز زعم است یشخص

هنوز محور بالغت کتاب او  خصوصا در فن فصاحت و بیات عرب،خرین است. در ادالمتامتأخرین است؛ خاتم

 در واقع براساس جماعت کالم اهل سنت و  و محور تدریس است. ر منطق همین طورد کتاب اوتدریس است و

های زیاد از سعدالدین کتابهای آثار و کتابگوید که من به می (شود.الدین تفتازانی تدریس میهای سعدکتاب
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 ) یعنی علوم عقلی(علوماین راسخ در قوی و ملکه که او یک ملکه دندهنشان می این آثار و دست پیدا کردمتفتازانی 

مراکز علمی  دانشگاه و سازد، وقتی عمران باشدچون عمران دانشگاه می شود؟علوم می چرا عمران خاستگاه .دارد

به  کنم وعرض میخدمت شما یک نکته دیگر را هم  شود،از این طریق علوم احیا می فرهنگی وجود دارد، و

دانشگاه مهم است، شخصیت علمی برای یک کشور مهم است، دهم، حاال که معلوم شد که هایم پایان میحرف

خود را بیرون بیاوریم،  ی زیاد که داریمهااز مصیبتمی مهم است. برای اینکه حک علوم عقلی و، تحقیق مهم است

و تاریخی  میراث فرهنگی گفتیم که ،کنم عرض باید اینجای که . نکتهگرددز اهمیت ذاتی برخوردار میها ااینهمه 

میراث  افغانستان اگر خواسته باشد، روی کالمم این است کهپایانی  ینکته چقدر اهمیت دارد. بر اساس همه اینها

، ه وجود آوردعلیه انحطاط بو  فعالیت یک پادزهری علیه افراط گرایی این کار ودر نیتجه و  فرهنگی خود کار کند

ما در بخش تفکر  های تحصیلیدانشگاهای  ما و نصاب و ما دینی مدارس علمی و اش این است کهیراهی اساس

این کشور از  عقلی استوار باشد.کالم  و اسالمی فلسفه االهیات فلسفی استوار باشد، بر احیایفلسفه و  دینی بر احیای

تاریخی افغانستان  سعدالدین تفتازانی میراث فرهنگی و الثم و فرهنگی قوی و غنی دارد تاریخی میراث  این حیث

اهل  های نبود کهشد، آدممی زیاد که آنجا هایدر بحث عالی هم م در وزارت تحصیالته ااست. من بارها گفت

مصر را ما بود که اگر این  محرفبه هرحال  گفتم.می ی ساز نبودهای که پالیسآدم ، باگفتمولی من می باشد، پالیسی

الدین چون سعدچرا؟ مراتب بهتر از مصر است.  افغانستان به کنیم،بتاریخی با افغانستان مقایسه های به لحاظ میراث

عربستان  امام فخرالدین رازی دارد. مصر و بلخی دارد، یسیناکند. ابناشاره می تفتازانی دارد که ابن خلدون به او

وجود هتواند ب، یا سعدالدین تفتازانی نمیوردبه وجود آ تواندنمی کند، مثل فخرالدین رازیدیگر عمر بصد سال 

در دانشگاه د، یسازدانشگاه میشما وقتی که میراث تاریخی را  حاال این ، خوبتواندرا که هرگز نمی سیناآورد، ابن

و  دکترا سطح  در ر این میراث در عرصه تفکر دینی تر دارید اگیا مصر؟ شما قوی میراث تاریخی قوی داریدشما 

آید و زمینه قرار گیر فرهنگ و اندیشه به مراتب غنی تر از االزهر به وجود می تحقیق و تدریس آن محور باالتر از

نهادهای تحقیقی وجود دارد. یک  صدها موسسه و اگر به شهر قم بروید، .آیدگفتگو و تحول از درون به وجود می

کند مذاهب می کوشش .و االن در سطح دانشگاه ارتقا یافته است نام مذاهب وادیان استه ب ی وجود داشتزمرک

کند تحت عنوان هفت آسمان، ای منتشر میای علمی بفهمد و مجلهو ادیان و معنویت موجود در آنها را به گونه

ت درست اس وجود دارد؟ نفتاح و گشودگیچرا این همه ا  که ادیان آسمانهای معنوی جهان است .-کنایه از این

در تمام ما اما  حامل اسباب تحول است. اما از درون کند،بسیار بسته عمل می که رژیم ایران محافظه کار است،

در کنار تمدن و تمام ادیان جهان را  ، خصوصا در سطح دانشگاهها) در مضامین ثقافت اسالمی(نصاب تعلیمی خود
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ای ، جنبههاو آن که باید رد کرد دانیم آنهاو در نهایت شبهاتی می کنیم،و الحاد حساب می  کفرتفکر جدید 

های دانش عقلی که در جنبهشما که  شود، وقتی فراهم میشودگو کی فراهم میوآموزشی برای ما ندارد. این گفت

سینا زنده ابن دالدین تفتازانی زنده شود وسع ها زنده شود،این است وجود آمدهه ب  یاسالم درون فرهنگ و تمدن

میان  جهان و ا میان ما وگو روها است که امکان گفتاین د ونو امثال ذالک زنده شو موالنا جاللدین بلخی شود و

زمان رییس جمهور  در  لیسی فرهنگی بسیار قوی احتیاج دارد،به یک پا کاراینکند که علوم فراهم می ما و سایر

کرد آنها فکر می ترکیب کنیم،دینی  را در مدارس دینی با مضامین ساینس ریاضیات   شد کهگفته می بارها کرزی

 گو نایلوجدید و گفت جهان به درک این ترکیب  فراطیت را گرفت، در حال کهجلوی ا شود،که از این طریق می

 تفکر فلسفی است. والسالم.  فقط دینی در اندیشه ی درک جهان جدیدروزنه شوید، نمی

 


