
 

 

 
 
 

 
 
 

 سرمقاله

ی از برترری  زوایرای ودرآد آدوری و ودره      ها( یکنیروی تفکر )فرآیند شناسایی ناشناخته
گراارد  اوتیاز انسان و حیآان است. تآانایی حل وسئله یا همان نیروی تفکر، آدوی را آرام نمری 

کند. ایر  تآانرایی وآدری پیشررفت در     و پیآسته انسان را به حل وسائل گآناگآن تشآیق وی
هرای خشرتی،   های چآبی، خانهلبهها را از غارنشینی به کزندگی بشر شده و برای نمآنه، انسان

های چند صد طبقه کنآنی کشانده اسرت. دیررر حیآانراه کره از نیرروی      بناهای آدری و برج
از آغاز آفرینش تاکنآن، بره   واند. اند، تغییر چندانی در روش زندگی خآیش ندادهبهرهتفکر بی

 هم بر اساس غریزه است، نه تفکر.   سازند، که آنیک شیآه خانه وی

هرا  ترر آن شآد که بریش نیروی تفکر در سنی  وختلف، به حل وسائل گآناگآن واداشته وی
ی و وربآط به زندگی روزوره است، اوا هنراوی که آدوی به دوران درآانی و بلرآع لقلری    ئدز

گیررد کره   شآد و پرسش نهرایی در او شرکل وری   تر ویرسید، اندک اندک وتآده وسائلی کلی
 ای دارد؟ به ودآد آوده است؟ آیرا تارادفی اسرت یرا پدیدآورنرده      دهان پیراوآن و ، چرآنه

ای او خآد چرآنه وآدآدی است؟ چرایی و چرآنری پیردایش پرسرش نهرایی، اورر پی یرده     
است، اوا باالخره در زندگی هر انسانی رخ خآاهد داد. شاید ایر  پرسرش پرترآیی از ف رره     

   1.«اهلل التی فطر الناس علیهافطرة »دهد: الهی است که قرآن کریم از آن خبر وی
سان نیست. برخی با پرداخت  به اوآر روزوره، خرآد  ها به ای  پرسش یکالبته پاسخ انسان

ای در رسند که اساسرا  پدیدآورنرده  کنند. برخی نیز به ای  نتیجه ویرا از پاسخ بدان وشغآل وی
ستش اشریا  دسرمانی، واننرد    های خرافی و غیر وعقآل به پرکار نیست، شماری با پیمآدن راه

ای وآدآداه فرا وادی، هم آن فرشرتران یرا شریاطی  را    آورند، لدهها روی ویستارها و بت
العالمی  را اند و پدیدآورنده اصلی؛ یعنی ربپرستند، و باالخره گروهی به حقیقت راه یافتهوی
اوا چرآنه بایرد پاسرخ    ها، درست و وابقی نادرست است،شناسند. ناگزیر یکی از ای  پاسخوی
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درست را شناخت؟ گرچه تآان تفکر در نهان هر انسانی پنهان است، اورا نتیجره فکرر همیشره     
رو، فرآیند تفکرر نیازونرد سراختار و ابرزاری اسرت کره سرروت آن را        درست نیست. از ای  

 دار ای  اور خ یر است.  تضمی  کند و دانش ون ق، لهده
 تری دارد، وانند اینکه: ا به پروردگار دهان ختم نشده و داونه وسیعهای بنیادی  و کلی، تنهپرسش

آیا واقعیتی خارج از ذه  هست؟ اگر آری، آیا ای  واقعیت شناختنی است؟ آیرا درآهری   
ودآد دارد یا فقط الراض دسمانی از قبیل رنگ، شرکل، حرراره و اولرال    « دسم»به نام

آری، آیا وادی است یرا غیرر ورادی؟ فرشرته      اینها، ودآد دارند؟ آیا روح ودآد دارد؟ اگر
 1طآر؟ آیا پس از ای  حیاه فانی حیاتی هست؟چه

ها، نتیجه گرایش آدوی به واقعیرت  های بنیادی  و کآشش برای پاسخ بدانای  همه پرسش
است؛ زیرا انسان پیآسته خآاهان آن است که واقعیت را بشناسد و از غیر آن بپرهیزد. کسرانی  

های بنیادی  هستند، در واقع نیروی تفکر خآیش را بررای شرناخت   خ به پرسشکه در پی پاس
انرد. بنرابرای ،   ورزی کررده و بره اصر رح فلسرفه    حقایق کلی و بنیادی  هستی به کرار گرفتره  

پرداخت  به حل وسائل کلی و بنیادی  هستی، به ونظآر شناخت حقیقت، همان چیرزی اسرت   
اویم. ای  حرکت فکری )فلسفه( از آغراز همرراه انسران برآده     نکه وا به ادمال آن را فلسفه وی

در پی پاسرخ   2دانستند،است. فَهلَآِیّآن ایران باستان که نظام هستی را دارای تشکیک نآری وی
 به همی  وسائل فلسفی بآدند.  

تدریج، برخی اندیشمندان یآنانی تآانستند وسائل پراکنرده فلسرفی را انسرجام دهنرد و      به
 گرد آورند.  کنار هم 

ارس آ اول کسى است که پى برد یک سلسله وسائل است که در هیچ للمرى از للرآم، الرمّ از    
اى گنجد و باید آنها را بره للرم دداگانره   طبیعى یا ریاضى یا اخرقى یا ادتمالى یا ون قى، نمى

 وتعلق دانست. شاید همآ اول کسى است که تشخیص داد وحآرى که ای  وسائل را بره لنرآان  
   0.است« وآدآد بما هآ وآدآد»کند، لآارض و حااله خآد گرد خآد دمع وى

ونرد، کره دارای   بدی  ترتیی، او تآانست وسائل فلسفی را به لنآان دانشی وسرتقل و نظرام  
 وآضآع و وسائل و روش تحقیق واحدی است، لرضه کند.  

به وکان صرحی  نیسرت. از   با ای  بیان، فلسفه نه یآنانی است، نه ایرانی. اساسا  انتساب آن 
زوانی که آدم بآد، فلسفه بآد و تا زوانی که آدم هست، فلسفه هست؛ زیرا ورزم لقرل انسران   
است و انسان بدون لقل، انسان نیست. انسان کاول، فیلسآف کاول و دی  حرق، در بردارنرده   

ه اینکره  فلسفه حقیقی است. بدی  دهت، فلسفه تا دایی که و ابق وحی است، فلسفه است؛ ن
از روش برهانی دست کشیده و به کرم تبدیل شآد، بلکه پس از پیمایش روش برهران نتیجره   

   یابد، و بدی  وعنا فلسفه اسروی است.آن را و ابق گزاره دینی وی

 روح اهلل سوري 
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