
ِ َقاَل: ِد اهللاَّ ی َعْب َراَن َعْن أَبِ ِبیِّ َعْن َیْحَیى ْبِن ِعْم َحَل َر الْ ْهَقاِن َعْن أَْحَمَد ْبِن ُعَم ِ الدِّ ِد اهللاَّ ْی َب َنا َعْن َسْهِل ْبِن زَِیاٍد َعْن ُع ٌة ِمْن أَْصَحابِ ِعدَّ

ُِح َقاَل َو َکاَن  ال ُکوُن اْألََدُب الصَّ اَسِة یَ یَ ْقِل َو بُِحْسِن السِّ َْع ْوُر ال ِْحْکَمِة اْستُْخرَِج َغ ِْحْکَمِة َو بِال ْوُر ال ْقِل اْستُْخرَِج َغ َْع ُقولُ  بِال یَن ع یَ نِ ُْمْؤِم یُر ال  َکاَن أَِم

َربُِّص. ِة التَّ لَّ َخلُِّص َو ِق وِر بُِحْسِن التَّ لَُماِت بِالنُّ َْماِشي ِفي الظُّ ْمِشي ال َما یَ ِصیِر َک ْبَ اُة َقلِْب ال یَ ُر َح َفکُّ ُقوُل التَّ یَ

الکافي (ط - اإلسالمیة) / ج ۱ / ۲۸ / کتاب العقل و الجھل ..... ص : ۱۰

یَن َیُقولُ : ُمْؤِمِن یُر الْ َعُه َقاَل َکاَن أَِم ْخَترِيِّ رََف َب ٍر َعْن َحْفِص ْبِن الْ ی ُعَمْی یِه َعِن اْبِن أَبِ َراِهیَم َعْن أَبِ َعِلیُّ ْبُن ِإْب

َْداُن. ِکلُّ اْألَب َما تَ ِکلُّ َک ِْحْکَمِة َفإِنََّھا تَ ِدیِع ال ُْفَسُکْم بِبَ  رَوُِّحوا أَن

الکافي (ط - اإلسالمیة) / ج ۱ / ۴۸ / باب النوادر ..... ص : ۴۸



د﹁︐︣ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ︎︥و﹨︩
﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥

﹩﹍﹠﹨︣﹁ - ﹩﹝﹚︻ ﹤︪︣﹡
بهار و تابستان ٩٣ | ۵٠٠٠ تومان

 ،﹩﹚﹫︣︊︗ ،︀ه﹠ ︧︣و︎  ﹎︣وه ﹝︪︀ور: ︖️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟  ︤دان ︎﹠︀ه،︠ 
﹝︭︴﹀﹩ ︎﹢ر، ا﹝﹫﹠﹩ ﹡︥اد، ﹨﹑﹜﹫ــ︀ن، ﹝︣︡️ ﹝︐︣م ا﹡︖﹞﹟ ︻︀﹜﹩ ﹊﹞️ و 

️ ا﹜﹙ـ﹥ ︧﹟ ر﹝︱︀﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩، وا︨︴﹩ و آ ﹤﹀︧﹚﹁

   ۴   ︨ــ︣﹝ــ﹆ــ︀﹜ـــ﹥|   ︗︩ و ︗﹠︊︩ ﹡︣م ا﹁︤اری ︻﹙﹢م

    ﹁﹙︧﹀ـــــــ﹥ | ︋﹥ ﹋﹢︫︩ ا﹝﹫︣ ︻﹞﹢︾﹑﹝﹩

۶     ︨︣آ︾ـ︀ز|﹁﹙︧﹀﹥ ا﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ︻﹙﹢م آ︋︣و ﹝﹩ د﹨︡| ︻︊︡ا﹜﹙ـ﹥ ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩
٨     ﹡﹍︀ه و︥ه|﹡﹍︀ه ﹋﹑ن ︋﹥ ︻﹙﹛ ﹁﹙︧﹀ ﹥ ا︨﹑﹝﹩| ︻﹙﹩ ا﹝﹫﹠﹩ ﹡︥اد

١۵  ﹝︊︀دی دا﹡︩
 ١۶    ﹁﹙︧﹀﹥ ﹁﹙︧﹀﹥ ا︨﹑﹝﹩ | ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ ︧︠︣و︎﹠︀ه

٢۴     ﹨︧︐﹩ و ﹫︧︐﹩ ﹁﹙︧﹀﹥ ا︨﹑﹝﹩ |︀﹠﹁ ︡﹝﹞﹩ ا︫﹊﹢رى
٣٢     ︑﹞︡ن و ﹁﹙︧﹀﹥ ا︨﹑﹝﹩ | ﹝︧﹟ ا﹜﹢︣ی
﹩﹡︀︖︀︋٣۶     ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︱︀ف | ﹝︧︺﹢د  آذر

۴٠     ︑︴﹢ر ﹁﹙︧﹀﹥ در ︋︧︐︣ ︑︀ر| ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ ︧︠︣و︎﹠︀ه
️︊︡ا﹜︨︣﹢ل ︻︊﹢د︻ | ﹩︀︀︎ و ﹩︀﹢︎ ،﹩﹞﹑︨۴۴     ﹁﹙︧﹀﹥ ا

۵١ ﹇﹙﹞︣و دا﹡︩
 ﹩︡و﹝﹞ ﹟︧ | ︀دی︐︗︀د﹁﹙︧﹀﹩ و ﹁﹙︧﹀﹥ ا︐︗۵٢     ا

﹩﹚﹫︣︊︗ ︣﹀︮︡﹝﹞ | ﹩﹞﹑︨۵۶     ︑︃︔﹫︣ ﹋﹑م ا︨﹑﹝﹩ ︋︣ ﹁﹙︧﹀﹥ ا
۶٠     را︋︴﹥ ﹁﹙︧﹀﹥ و د︡﹫︨ | ﹟︡ا﹜﹙ـ﹥ ︤دان ︎﹠︀ه

۶۶     ﹁﹙︧﹀﹥ و ﹝﹠︴﹅ | ︻︧﹊︣ی ︨﹙﹫﹞︀﹡﹩ ا﹝﹫︣ی
٧٣ روش ︫﹠︀︨﹩

٧۴     ︫ ️﹝﹊﹢دی و ︫﹢د  | ﹩﹝﹊︧﹟ ر﹝︱︀﹡﹩
﹩﹝﹚︺﹞ ﹟︧ | ︡﹠﹡︋︡ا ︀﹡٨٠     ﹁﹙︧﹀﹥ ︠﹢ا

٨۴     ا﹨︡اف و ︨︣﹁︭﹏ ﹨︀ی ︑﹀︭﹫﹙﹩ |  ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ وا︨︴﹩
﹩﹆﹫ر ﹩﹚︻ ﹟︧  | ﹤︀﹡ ︀︑ ﹤٩٢     از ︋︡ا

٩٨     ︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ ﹉ وا﹇︺﹥ |  و﹫︡ وا︡︗﹢ان
١٠١ ﹁﹙︧﹀﹥ در ︗︀ن ا︨﹑م

︉ ا﹜﹙ـ﹥  ︡ر﹫ | ︣︮︀︺﹞ ︀ن ︻︣ب︗ ︀ه ︻﹙﹢م ︻﹆﹙﹩ در﹍︀︗     ١٠٢
﹩﹀﹠ ﹟︧ | ︣︮︀︺﹞ ﹩﹞﹑︨١٠۶     ﹁﹙︧﹀﹥ ا

︫ ︺︣ا﹡﹩  |  ︋﹥ ﹋﹢︫︩  ︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣و︾﹩  ﹟︧﹛︣ه ︋︤ر﹎︀ن |  ︻﹑﹝﹥ ﹝﹫︣زا ا︋﹢ا﹫︨  

١١۴    ﹡︖﹢م ا﹝️
﹢د ١١٧   او ذوا﹜﹀﹠﹢ن︋ 

︫︡︀ ﹢ب ا︨️ ر﹁﹫﹅︋  ١٢٠   ا︨︐︀د︠ 
︺︣ا﹡﹩ ١٢٣   در︀ی︫ 

︀م ﹝﹩ ︋﹫﹠︡    ︠️︪ ﹫﹠︡/︎﹫︣ در︠  ١٢۵   آ﹡︙﹥ در آ﹠﹥ ︗ــ﹢ان︋ 
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︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ ︀︮︉ ا﹝︐﹫︀ز |  ﹝︺︀و﹡️︎ 
﹝︡︣ ﹝︧﹢ل |  ّ︨﹫︡ ︻﹙﹩ ︻﹞︀د

﹡︀︸︣ ﹋﹫﹀﹩ |﹝︖︐︊﹩ زار︻﹩
﹩﹡︀︨︣د︋﹫︣ |﹝︭︴﹀﹩ ﹋︀و

د︋﹫︣ ︨︣و︦ ︎︣و﹡︡ه ︻﹙﹛ | ا﹝﹫︣ ︻﹞﹢ ︾﹑﹝﹩
د︋﹫︣ ︨︣و︦ ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن | ︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣و︾﹩

﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ | ر︲︀ ︔︀﹡﹩
 ،﹩︊︨︀﹝︵ ︡ی﹞ ،︣﹁ ﹅﹆﹞ ︡ی﹞ ،﹩﹞﹑︾ ︣﹫﹞ا  | ﹤︣︣︑ ️﹫﹨

﹩﹡︀ا︋︣ا﹨﹫﹛ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩،  ﹋︀﹝︣ان ︻︴︀ر ﹋︀︫︀﹡﹩، ﹝︭︴﹀﹩ ﹋︀و

︣وف ﹡﹍︀ر |  ︻﹙﹩ ︗﹢اد د﹨﹆︀﹡﹩
 ︡﹡﹢﹛︀ و︣ا︨︐︀ر |  ︻﹙﹫︣︲︀︨ 

︡ا﹇️  ︮︡﹝﹞  | ﹉﹫﹁︣ی و ︵︣اح ﹎︣ا﹠﹨ ︣︡﹞
Graphic.umsa.ir

︻﹊︀س |  ﹝︭︴﹀﹩ ﹝︺︣ا︗﹩
︵︣ا﹩ ﹜﹢﹎﹢(﹡︀﹝﹢اره) | ﹝﹫︓﹛ ا︫︺︣ی

︑﹢ز︹ و ا︫︐︣اک |  ︻﹙﹩ ﹝︡وی، ﹝︭︴﹀﹩ ︻︀︋︡ی ﹡︧︉
︑﹙﹀﹟ ︑﹢ز︹ و ا﹝﹢ر ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ | ٠٩١٩۵٨٧۶٠۴٠

٣٧١۶۵/١٣٣ :﹩︐︧ ﹠︡وق︎   ︮،﹜﹇  | ﹩﹡︀︪﹡

ار︑︊︀ط ︋︀ ︨︣د︋﹫︣ :  ٠٩٣٧٣۴٣٧٢٩١
rahnameh@yahoo.com:﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎

.️︧﹫﹡ ﹤︪︣﹡ ن﹐﹢︧﹞ ︀ه﹎︡د ً︀ ︡ه در ا︪︣﹡ ﹟﹥، ا﹜︤ا﹝ ﹝︴︀﹜︉ درج︫ 

 در ایـن مصاحبـه اسـتاد بـه  مباحثـى چـون ارتبـاط اجتهـاد و فقاهت با فلسـفه و تأثیر فلسـفه 
بـر اجتهـاد پرداختـه و سـؤال هاي مطـرح در ایـن بـاره را پاسـخ گفتـه اسـت. از جملـه ایـن 
پرسـش ها ایـن اسـت کـه آیـا بـدون فلسـفه و بـا منطق می تـوان مسـائل را حـل کرد یـا خیر. 
بـر اجتهـاد پرداختـه و سـؤال هاي مطـرح در ایـن بـاره را پاسـخ گفتـه اسـت. از جملـه ایـن 
پرسـش ها ایـن اسـت کـه آیـا بـدون فلسـفه و بـا منطق می تـوان مسـائل را حـل کرد یـا خیر. 
بـر اجتهـاد پرداختـه و سـؤال هاي مطـرح در ایـن بـاره را پاسـخ گفتـه اسـت. از جملـه ایـن 

اسـتاد ممدوحـی در ادامـه دربـاره اجتهـاد در فقه معارف و اتکاي آن به فلسـفه سـخن گفته و 
فلسـفه را نوعی اجتهاد معرفى کرده اسـت. ایشـان راه رسـیدن به اجتهاد در فلسـفه را تمرین 
مى دانـد و پیشـنهادهایی بـراى فلسـفه خوانى بـه طـالب ارائـه می کنـد. در این گفتگـو از جمله 

فوایـد فلسـفه خوانی، تیزبینـى و فهـم بهتـر قـرآن و روایات بیان شـده اسـت.

در این گفتگو اسـتاد به ویژگى هاى فلسـفه و روش هاى آن از جمله عقل شـهودى،  توصیفى و 
تحلیلى... و  مباحث هستى شناسـى دینى و بسـتر عقالنى حاکم بر آن پرداخته و امکان داشـتن 
فلسـفه اسـالمى، تأثیر دین بر فلسـفه و نسـبت فلسـفه اسـالمى با دین و عرفان را بیان کرده و 
تحلیلى... و  مباحث هستى شناسـى دینى و بسـتر عقالنى حاکم بر آن پرداخته و امکان داشـتن 
فلسـفه اسـالمى، تأثیر دین بر فلسـفه و نسـبت فلسـفه اسـالمى با دین و عرفان را بیان کرده و 
تحلیلى... و  مباحث هستى شناسـى دینى و بسـتر عقالنى حاکم بر آن پرداخته و امکان داشـتن 

راه اسالمى شـدن فلسـفه و حـل تعارضاتى را که فیلسـوف بـا آن برخورد مى کنـد توضیح داده 
اسـت. ایشـان در  ادامـه مسـائلى چون فهم منضبـط متون دینـى، تصحیح فهم دینى بر اسـاس 
عقـل را تبییـن کـرده، با بیـان اینکه اسـالمى بودن در االهیـات بالمعنى االعم هم هسـت، هضم 
فلسـفه هاى غیـر و نـه  پذیـرش آنـان را درسـت مى دانـد. در پایان، اسـتاد فلسـفه و عرفـان را 
عقـل را تبییـن کـرده، با بیـان اینکه اسـالمى بودن در االهیـات بالمعنى االعم هم هسـت، هضم 
فلسـفه هاى غیـر و نـه  پذیـرش آنـان را درسـت مى دانـد. در پایان، اسـتاد فلسـفه و عرفـان را 
عقـل را تبییـن کـرده، با بیـان اینکه اسـالمى بودن در االهیـات بالمعنى االعم هم هسـت، هضم 

موجـب پختگـى انسـان براى فهـم بهتر دین دانسـته، شـاکله اصلى  فلسـفه اسـالمى را عنصر 
عقالنى بـودن آن معرفی کرده اسـت.

موجـب پختگـى انسـان براى فهـم بهتر دین دانسـته، شـاکله اصلى  فلسـفه اسـالمى را عنصر 
عقالنى بـودن آن معرفی کرده اسـت.

موجـب پختگـى انسـان براى فهـم بهتر دین دانسـته، شـاکله اصلى  فلسـفه اسـالمى را عنصر 

 در ایـن مصاحبـه اسـتاد بـه ارتبـاط فلسـفه و عرفـان  پرداخته و فراگیـرى فلسـفه را از جهاتى  
ـ از جملـه موضوعـى کـه فلسـفه و عرفـان دارنـد و همچنیـن سـطح مطالـبـ  مقدم بـر عرفان 
مى دانـد. ایشـان بـا تعریف عرفان و فلسـفه، تفاوت اصلى ایـن دو علم را موضـوع آنها می داند 
ـ از جملـه موضوعـى کـه فلسـفه و عرفـان دارنـد و همچنیـن سـطح مطالـبـ  مقدم بـر عرفان 
مى دانـد. ایشـان بـا تعریف عرفان و فلسـفه، تفاوت اصلى ایـن دو علم را موضـوع آنها می داند 
ـ از جملـه موضوعـى کـه فلسـفه و عرفـان دارنـد و همچنیـن سـطح مطالـبـ  مقدم بـر عرفان 

و در ادامـه، تأثیـرات فلسـفه بر عرفـان و عرفان بر فلسـفه را بیان می کنـد و فراگیري مطالب 
مى دانـد. ایشـان بـا تعریف عرفان و فلسـفه، تفاوت اصلى ایـن دو علم را موضـوع آنها می داند 
و در ادامـه، تأثیـرات فلسـفه بر عرفـان و عرفان بر فلسـفه را بیان می کنـد و فراگیري مطالب 
مى دانـد. ایشـان بـا تعریف عرفان و فلسـفه، تفاوت اصلى ایـن دو علم را موضـوع آنها می داند 

حکمـت متعالیـه را بـدون آشـنایى با عرفان، موجـب دورى از حقیقـت مى داند. ایشـان تفاوت 
حمکـت متعالیـه و عرفـان نظـرى و غایتشـان را بیـان می کنـد و شـبهه نیازمندى به فلسـفه را 
پاسـخ می دهد و سـیري براي مطالعه فلسـفه تا عرفان پیشـنهاد مى کند. ایشان سیر مطالعاتی 
موجـود و روش تعلیـم فلسـفه در حـوزه را بـه دالیلـى چـون مباحـث عمیق و سـنگین اشـتباه 
مى داند و  پیشـنهاد می کند طلبه ها ابتدا منطق مظفر و بعد اشـارات و سـپس کتاب هاى دیگر 

را مطالعه کنند.

  وقتـى صفحـات زندگـى اش را در البالى خاطرات شـاگردانش جسـتجو مى کنـى تازه مى فهمى 
دنیـا چقـدر عـوض شـده اسـت و آدمهـا چقـدر بیش تـر. مـردى که گیـوه به پـا مى کنـد. لباس 
سـاده اى مى پوشـد. عمامـه کوچکـى مى بنـدد و در کـوران زمسـتان طاغـوت پهلوى پـدر گاهى 
بـه پوشـیدن کـت و شـلوار هم قناعت مى کند. وقتى شـصت سـال سـن به سـرش آمـده و برف 
پیرى بر سـرش باریده بى ترس از عناوین و اعتباریات ،  پدرانه براى نوجوانى بیسـت ساله درس 
مى گویـد. زبـان فرانسـه را مثـل زبان مـادرى اش بلد اسـت و براى خاخام هاى فالن کلیسـا لغت 
عبـرى تدریـس مى کند. پول نـدارد آن قدر لیمو بخـرد که به همه افراد خانواده اش برسـد پس 
مى گویـد. زبـان فرانسـه را مثـل زبان مـادرى اش بلد اسـت و براى خاخام هاى فالن کلیسـا لغت 
عبـرى تدریـس مى کند. پول نـدارد آن قدر لیمو بخـرد که به همه افراد خانواده اش برسـد پس 
مى گویـد. زبـان فرانسـه را مثـل زبان مـادرى اش بلد اسـت و براى خاخام هاى فالن کلیسـا لغت 

مجبـور اسـت بـا سـردردى که نسـخه اش را طبیب مصرف لیمو نوشـته بسـازد. آن وقـت براى 
گرفتـن مبلغى ناچیـز از وجوهات که قرار اسـت براى خرید کتاب مصرف شـود بـراى تو هزار 
امـا و اگـر مـى آورد. مى گویـد علـم امانت گذشـتگان اسـت و پیرمرد براى رسـاندن ایـن امانت 
وقتى چند تن از شـاگردانش به خاطر مشـکالتى نمى توانند به منزلش بیایند، خود راهى مدرسه 
آنهـا مى شـود. باز هـم ورق مى زنم اما هر چه بیشـتر مى خوانم گیج تر مى شـوم تنها توصیفى که 

مى توانـم بـراى او بیـاورم همین اسـت که او مثل هیچ کس نیسـت. 
عالمه ابوالحسن شعرانى. سیره بزرگان



رسدبیر  

رسمقاله

جهش و جنبش نرم افزاری علوم
ارزش و اهمیـت تعقـل و خـردورزي در دین مبین اسـالم، به ویژه مذهب تشـیع، بر اهل بصیرت و انصاف 
پوشـیده نیسـت. آیـات فراوانـی از قرآن کریـم،  روایات معتبر و سـیره حضرات معصومین)علیهم السـالم (، 
 گواهـی روشـن و مسـتحکم ایـن مدعـا اسـت. بـا این وجـود، تاریـخ نـگاران معرفـت در جهان اسـالم، 
گزارشـاتی از وجـود و یـا پیدایـش برخی فرقه ها، مکاتب، جریان ها و اشـخاص خردسـتیز و یا دسـت کم، 
خردگریـز داده انـد کـه مخالفـت با حکمت و فلسـفه یکـی از بارزترین جنبه هـا و جبهه هاي رفتـاری آنان 
اسـت. اّمـا براسـتی دلیـل یـا علـل ایـن مخالفت ها چـه بـوده و چیسـت؟ تاکید افراطـی بـر کفایت نقل 
در مقابـل عقـل، وجـود روایـات نـادر در مذمت فلسـفه، تعصب هـاي بی جاي برخـی طرفداران فلسـفه و 
پافشـاري آنان بر نظریات نادرسـت فلسـفی در کنار عواملی فراملی که دسـت سـلطه استعمارگران از پس 

پیداست! آن 
بـه  هـر روی باید حکمت و فلسـفه اسـالمی را زیربناي علـوم دیگر دانسـت. از این  رو، پرداختن بـه آن در 
میانـه تالشـی که، بـه لطف حاکمیت اسـالم، برای ایجاد جنبـش فراگیر نرم  افـزاري آغاز شـده و دغدغه 
نظریه  پـردازي در همـه شـاخه  هاي علمـی، فنی، فرهنگـی و اجتماعی را پی جوسـت، به شـدت ضروري 
اسـت. آنـگاه که اسـتقالل فکري، کوشـش براي طـرح دیدگاه  هاي نوین، بـه ویژه در زمینه حل مسـائل 
اجتماعـی، و ارائـه راه  حل  هـاي جایگزیـن، بـراي مشـکالت حل ناشـده را در فهرسـت ویژگی  هـاي ایـن 

خیـزش فرهنگـی در نظـر گیریم، اهمیـت این فعالیت مبنایی روشـن  تر می  شـود.
 نقد، بازخوانی و بازسـازي اندیشـه  هاي فلسـفه اسـالمی، نگاه نقادانه و از سـر تامل به محصوالت تفکر 
فلسـفی غیراسـالمی و اعتمـاد بـه نفـس در ارائه نظریه هـای  نوین، بـر اسـاس آموزه  هاي اسـالم، براي 
حل معضالت فکري جامعه بشـري، سـه الزمه الینفک تالشـی اسـت که می  خواهد در بازسـازي تمدن 
عظیم و گران سـنگ اسـالمی ثمربخش باشـد. این رسالتی است که حوزه های علمیه شـیعی، سودای آن 
را در سـر می پروراننـد و دانش آموختـگان خود را به سـمت تحقق آن، تجهیز می کنند. رسـالتی که بخش 

ناچیـزی از آن را ایـن شـماره رهنامه پژوهش بر دوش گرفته اسـت.
در پایـان از همـه دانشـوران ارجمنـدي کـه آثـار و بیانـات ارزنده آنان در این شـماره عرضه شـده اسـت و 
همـه سـروران گرانمایـه اي کـه به دالیلی نتوانسـتیم از آثارشـان بهـره بگیریم، صمیمانه تشـکر نموده و 
بـر ایـن نکتـه تأکید می ورزیم که نقدها و پیشـنهادهاي عالمانه و مشـفقانه خوانندگان فرهیختـه را پاس 

داشـته، راهنمـاي راه خویش قـرار می د هیم. 

جهش و جنبش نرم افزاری علومجهش و جنبش نرم افزاری علوم



نگاه کالن به علم فلسفه اسالمى

اجتهادفلسفى و فلسفه اجتهادى

تمدن و فلسفه اسالمى

حکمت شهودى و شهود حکمى

این نوشتار ابتدا به فلسفه فلسفه و تاریخ فلسفه که مسئول نگاه کالن به علم 
فلسفه اند پرداخته و سپس از تحوالت فلسفه، به ویژه تحول واژه فلسفه و بار 
معنایى آن و سیر تحوالت کالن آن در غرب سخن گفته است. نویسنده در 
ادامه، فلسفه را در فضاى اسالمى با توجه به روش، موضوع  و هدف آن بررسى 
کرده و به نسبت فلسفه و دین از چهار جنبۀ روش، محتوا، تعامالت فلسفه و 
دین، و فلسفه و روایات اهل بیت(علیهم السالم) توجه کرده است. در نهایت 
نویسنده کارکردهاى فلسفه از جمله کشف نیازهاي بشر و پاسخگویى به آنها 

را بیان کرده و نکاتى درباره آموزش فلسفه متذکر شده است.  

 در ایـن مصاحبـه اسـتاد بـه  مباحثى چـون ارتباط اجتهـاد و فقاهت با فلسـفه 
و تأثیـر فلسـفه بـر اجتهاد پرداخته و سـؤال هاي مطـرح در این باره را پاسـخ 
گفتـه اسـت. از جملـه ایـن پرسـش ها ایـن اسـت کـه آیـا بـدون فلسـفه و بـا 
منطـق می تـوان مسـائل را حل کرد یـا خیر. اسـتاد ممدوحی در ادامـه درباره 
اجتهـاد در فقـه معـارف و اتکاي آن به فلسـفه سـخن گفته و فلسـفه را نوعی 
اجتهـاد معرفـى کـرده اسـت. ایشـان راه رسـیدن بـه اجتهـاد در فلسـفه را 
تمریـن مى دانـد و پیشـنهادهایی بـراى فلسـفه خوانى بـه طالب ارائـه می کند. 
در ایـن گفتگـو از جملـه فوایـد فلسـفه خوانی، تیزبینـى و فهـم بهتر قـرآن و 

روایـات بیان شـده اسـت.

در این مصاحبه استاد الویري تأثیر فلسفه را در عرصه میراث و آثار باقیمانده 
از کتب، سـمت و سـو دادن به تمدن اسـالمى و جهت دهى به علوم زمان خود، 
و اثرگذارى بر تمدن و مدیریت بررسـى کرده اسـت و به دالیل تأثیر فلسـفه 
غـرب و انفعـال فلسـفه اسـالمى در جوامـع کنونـى اسـالمى و راهکارهـاى حل 
آن پرداختـه اسـت. ایشـان سـپس نحـوه کاربردى کـردن فلسـفه در جامعـه، 

به خصوص به وسـیله فلسـفه هاى مضـاف را  توضیح داده اسـت.

 در این مصاحبه اســتاد به ارتباط فلسفه و عرفان  پرداخته و فراگیرى فلسفه را 
از جهاتى ـ  از جمله موضوعى که فلسفه و عرفان دارند و همچنین سطح مطالب 
ـ مقدم بر عرفان مى داند. ایشــان با تعریف عرفان و فلسفه، تفاوت اصلى این 
دو علم را موضوع آنها می داند و در ادامه، تأثیرات فلســفه بر عرفان و عرفان 
بر فلســفه را بیان می کند و فراگیري مطالب حکمت متعالیه را بدون آشنایى با 
عرفان، موجب دورى از حقیقت مى داند. ایشان تفاوت حمکت متعالیه و عرفان 
نظرى و غایتشــان را بیان می کند و شبهه نیازمندى به فلسفه را پاسخ می دهد 
و ســیري براي مطالعه فلسفه تا عرفان پیشنهاد مى کند. ایشان سیر مطالعاتی 
موجود و روش تعلیم فلسفه در حوزه را به دالیلى چون مباحث عمیق و سنگین 
اشتباه مى داند و  پیشنهاد می کند طلبه ها ابتدا منطق مظفر و بعد اشارات و سپس 

کتاب هاى دیگر را مطالعه کنند.

حجت االسالم والمسلمین على امینى نژاد

آیت اهللا حسن ممدوحى

حجت االسالم والمسلمین محسن الویرى

حجت االسالم والمسلمین حسن رمضانى

  امیر عموغالمى

۵



فلسفه الهی به همه علوم آبرو می دهد
بیانات حضرت آیت اهللا العظمی جوادي آملی(دامت برکاته) در دیدار با اعضاي هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی

اشاره
َمثـل فلسـفه مثـل آن کوره هـاى بلند اسـت که شـمش طـال تولیـد مى کننـد و بعد بـه زرگرهـا مى دهنـد مى گویند انگشـتر 
درسـت کنید، گوشـواره درسـت کنید، النگو درسـت کنید. کار فلسـفه درسـت  کردن انگشـتر و گوشـواره نیسـت. این شمش 
بلند طال را کوره هاى بلند فلسـفه تولید مى کند. رسـالت فلسـفه سـخن از نقشـه جامع اسـت. فلسـفه درباره ایران و غیرایران 
بحـث نمى کند، بلکه نقشـه جامـع جهانـى دارد و اآلن مهم ترین کار فیلسـوفانه، اثبات علم دینى اسـت، اینکه اثبـات کنیم علم 
غیـر دینـى نداریـم؛ چـرا که در جهـان هیچ چیزى وجـود ندارد مگـر خدا و اسـما و اوصاف و افعـال و اقـوال و احکام و آثـار خدا.



٧

فلسـفه ریاسـت علوم را بر عهـده دارد و به مرحـوم بوعلی به این 
لحاظ شـیخ الرئیـس می گفتند که فیلسـوف بود. بایـد بدانیم که 
فلسـفه فقط موضوعـات علـوم را فراهـم نمی کند، بلکـه آبروی 
علـوم را نیـز فراهـم می کنـد. ایـن اصلی تریـن حـرف ما اسـت. 
این گونه رایج اسـت که  فلسـفه عهده دار اثبـات موضوعات علوم 
اسـت. موضوعـات را اثبـات می کند و بعد به هـر علمی می گوید 
اکنـون شـما دربـاره این موضوع بحث کن. فلسـفه جوهر موجود 
اسـت، عـرض موجود اسـت، کـّم و کیف موجود اسـت. فلسـفه 
بـه ریاضیدان می گویـد کّم متصل و منفصل موجود اسـت، پس 
شـما درباره آن بحث کنید. به طبیعـی دان می گویند جماد و نبات 
و اینهـا موجودند، پس شـما دربـاره آن بحث کنید و همچنین به 

سـایر علـوم. این آن چیزي اسـت که دربـاره فلسـفه، رواج دارد.
امـا مهم تریـن کار فلسـفه این اسـت کـه آبـروی علـوم را حفظ 
می کنـد. اگـر فلسـفه بتوانـد به علـم آبـرو بدهد یـا آبـروی آن را 
حفـظ کنـد، آن گاه علمـی آبرومند مطرح می شـود. بیـان آن این 
اسـت که این مسـئله کـه »علم دینـی داریم یا خیر«، مسـئله اي 
فقهـی یـا اصولی یا در حیطه فیزیـک و ریاضی و نجـوم و ادبیات 
نیسـت. این مسـئله، مسئله اي فلسـفی اسـت؛ چون ما درباره کل 
علـم بحث می کنیـم که اصاًل علـم دینـی در عالَم وجـود دارد یا 
نـدارد و منظـور این نیسـت که فقـه و اصـول داریم یـا نداریم. آن 
بحث دیگری اسـت. آیا علم دینی در عالَم هسـت یا نیست؟ تنها 
علمی که پاسـخگوي این مسئله است، فلسـفه است؛ برای اینکه 
ایـن علـم، قدي بلند دارد و سـوار بر شـانه های علوم، دربـاره عالَم 
فکر می کند. اگر فلسـفه موفق شـد و ثابت کرد، علم دینی داریم 
ـ معاذ اهلل  یا همه علوم دینی اسـت، به علوم آبرو داده اسـت و اگر 
ـ بیراهـه رفـت و گفت علم دینی نداریم، همه را مسـلوب الحیثیه 

می کنـد و مـا هیچ علم دینـی در عالَم نخواهیم داشـت.
پـس اولیـن قدم این اسـت کـه ببینیم بایـد در کـدام علم بحث 
کنیـم کـه آیـا در جهان علـم دینی هسـت یا خیر؟ خود فلسـفه 
وقتـی وارد ایـن مسـئله می شـود، اول بی توجه اسـت؛ چون هنوز 
دینی ثابت نشـده اسـت. خود فلسـفه هـم وقتـی وارد این عرصه 
می شـود، نـه دینـی اسـت نه ضـد دین؛ چـون هنوز ثابت نشـده 
ـ کج راهه رفت و  ـ معاذ اهلل  اسـت دین هسـت یا نه. اگر فلسـفه 
به این نتیجه رسـید، خدایی نیسـت، وحی و نبوتی نیسـت، دینی 
در کار نیسـت، اولیـن آسـیبی کـه می رسـاند، بـه خودش اسـت، 
خـودش را ضـد دیـن می کند. بعـد همه علوم را مسـلوب الحیثیه 
و بی آبـرو می کنـد؛ چـرا کـه وقتـی دیـن شـد خرافه و فسـون و 
فسـانه، علم دینی هم می شـود افسـانه. آن گاه بحث کردن درباره 
علم دینـی، مثل بحث کردن درباره شـانس اسـت. بنابراین اولین 
آسـیب را بـه خـودش می رسـاند و خـودش را ضـد دیـن می کند 
و بعـد همـه علـوم را بی آبـرو می کنـد و کل بحث هـا هـم افقی 
خواهـد بـود؛ یعنی فقـه را هم از منظر تاریخ نـگاه می کنند. زمین 
در عصـری این چنیـن بـوده، اآلن این چنیـن اسـت و پیش بینـی 
می شـود در آینـده نزدیـک یا دور چنان بشـود. آسـمان این چنین 
اسـت، جامعـه این چنیـن اسـت، امت هـا این چنین انـد، علـوم 
این چنیـن اسـت، مـردم زمانی این چنین فکـر می کردنـد، زمانی 
بـه فقـه روي آوردنـد، زمانی هـم از فقـه روی برمی گردانند. همه 
ایـن اطوار سـه گانه ماضـی، حال و آینده، سـخن از بود و هسـت 
و خواهـد بـود اسـت، نه چه کسـی کـرد و چه کسـی آورد و برای 
چـه آورد. فاعلـی در کار نیسـت و هدفـی هم در کار نیسـت. این 

می شـود سـیر افقی.
ولـی اگـر فلسـفه درسـت فکـر کنـد و به ایـن مقصد برسـد که 
خدایی هسـت و وحی و نبوتی هسـت و قیامتی و دینی هسـت، 
اولیـن کاري کـه می کند، به خودش خدمت می کند. این فلسـفه،  
فلسـفه الهی می شـود، بعد همه علـوم را آبرومنـد می کند و دیگر 

ما علم غیر دینی نخواهیم داشـت. بر اسـاس فرض اول که دین، 
فسـون و فسـانه باشـد، علم دینی خرافه اسـت و محال اسـت ما 
علم دینی داشـته باشـیم. بر اسـاس فرض دوم که جهان مبدأی 
دارد، حسـابی دارد، دینی دارد و کتابی دارد، محال اسـت علم غیر 
دینی داشـته باشـیم. چرا؟ برای اینکه فلسـفه الهی می گوید خدا 
هسـت و خـدا، خدا هسـت و اسـمای خـدا، خدا هسـت و اوصاف 
خـدا، خدا هسـت و افعال خدا، خدا هسـت و احکام خـدا و باألخره 
خـدا هسـت و آثـار خـدا. هیچ چیزی در عالَم نیسـت مگـر خدا و 
افعـال او. بحـث دربـاره خدا دینی اسـت. بحـث دربـاره فعل خدا 
هـم دینی اسـت. چطـور شـما در اصـول می گویید بحـث درباره 
قـول معصوم دینی اسـت، بحث درباره فعل معصوم دینی اسـت، 
آن وقـت بحـث درباره فعل خدا دینی نیسـت؟! اگـر بحث کردید 
امـام چنیـن کرد می شـود دینـی؛ امـا اگر بحـث کردید کـه خدا 
چنیـن کرد دینی نیسـت؟! ما چیـزی در عالَم نداریـم غیر از فعل 
خـدا. اگـر مـا در جامعه چیزی نداشـتیم مگر فعل معصـوم، تمام 
بحث ها می شـد بحـث دینـی؛ بنابراین طبیعت رخـت برمی بندد 
و مـا علـم طبیعی نخواهیـم داشـت. چنین علمی می شـود علم 
خلقت شناسـی. تمایـز علـوم بـه تمایز موضوعات اسـت. روشـن 
اسـت که فـرق بین فقه و فیزیک چیسـت، فرق بین کشـاورزی 
و معدن شناسـی چیسـت. تمایز روش ها هم بـه تمایز موضوعات 
اسـت. اگر بخواهیم ببینیـم در یک علم از روش تجربی اسـتفاده 
کنیـم یا نیمه تجربی یـا تجریدی ـ کالمی یا تجریدی ـ فلسـفی یا 
تجریدی ـ عرفـان نظری باید موضوع آن را بشناسـیم. موضوع ما 
اگـر زمین و معـدن و در و دیوار بود، معلوم می شـود روش تجربی 
اسـت، اگـر کـّم و کیـف بـود، نیمه تجربی اسـت و اگـر ملکوتی 
اسـت، نظیـر فرشـته ها، معلـوم می شـود روش نه تجربی اسـت 

و نـه نیمه تجربی، بلکه تجریدی اسـت.
دینی بـودن و غیـر دینـی بودن که صبغه علم اسـت نیز وابسـته 
به تمایز موضوعات اسـت. اگر موضوع دینی باشـد، علم می شـود 
دینـی؛ امـا اگر موضـوع غیـر دینی باشـد، آن علم می شـود علم 
غیـر دینـی. آیـا مـا چیـزی غیـر از فعل خـدا و اثـر خـدا در عالَم 
داریـم کـه در مـورد آن بحـث کنیـم؟! اگر انسـان این مسـئله را 
عالمانه بنگرد با گردنی افراشـته و سـرافراز و سربلند می گوید علم 
غیـر دینی محال اسـت. گرچه پذیـرش این حرف بـراي عده اي 
دشـوار اسـت، این مسـئله یقینی اسـت. شـما قبـول کرده اید که 
بحـث دربـاره قول و فعل معصوم دینی اسـت و ایـن را هم قبول 
کرده ایـد کـه بحـث درباره قـول خدا دینی اسـت. پـس آیا بحث 
دربـاره فعل خدا دینی نیسـت؟! آن کـه در قم می گوید خدا چنین 
گفـت، می شـود دینـی، آن کـه در دانشـگاه می گوید خـدا چنین 
کرد دینی نیسـت؟! البته باید به چنین فردي هشـدار داد که شـما 

فقط دربـاره فعل خـدا بحث کنید.
مسـئله بعـدی این اسـت که قبـول و نکول عالِم سـهمی نـدارد. 
عالِـم چـه بپذیرد چـه نپذیرد، علـم، علم دینی اسـت. عبدالکریم 
ابن ابی العوجـاء زندیـق ملعـون کـه امـام صادق)علیه السـالم( را 
قبـول نداشـت، وقتـی بـا حضـرت مناظره کـرد و مباحثـه کرد و 
بـه او گفتنـد چه چیزی یافتـی، گفت امام صـادق این چنین گفته 
اسـت. این سـخن ابن ابی العوجاء می شـود دینی ولو او کافر اسـت 
و قبـول نـدارد. ناقـل، کافر اسـت؛ ولی منقـول دینی اسـت. عالِم 
ممکـن اسـت کافر باشـد و قبـول نکند؛ ولـی علم، دینی اسـت. 
مانند اینکه شـخص کافـري درباره سـیره و صورت پیغمبر)صلی 
اهلل علیـه وآلـه( بحـث کنـد. در جهـان هیچ چیـزی وجـود ندارد 
مگـر فعل خـدا. این قضیه، موجبـه کلیه اسـت: »اهلَلُّ َخالِـُق ُکِلّ 
َشـیْ ءٍ«1 و »کّل ما صدق علیه أنّه شـیٌء فهو فعل اهلل«. بنابراین 
هر علمی که داشـته باشـید، بحـث دربـاره فعل خدا خواهـد بود.
پیـش از ایـن گفتیـم کـه اوالً تمایـز علوم بـه تمایـز موضوعات 

اسـت؛ ثانیـاً تمایـز روش هـا بـه تمایـز موضوعـات اسـت. حرف 
سـوم، حـرف تـازه اي اسـت اینکـه تمایـز صبغـه علوم بـه تمایز 
موضوعـات اسـت و قبول و نکول عالِم سـهمی نـدارد و روش ها 
هم به وسـیله موضوعات مشـخص می شـود. بنابراین خود علوم 
بـه وسـیله موضوعـات مشـخص می شـوند و صبغه هـا هـم به 
وسـیله موضوعات. رسـالت فلسـفه سـخن از نقشـه جامع است. 
فلسـفه دربـاره ایـران و غیـر ایـران بحـث نمی کند، بلکه نقشـه 
جامـع جهانی دارد. َمثل فلسـفه مثل آن کوره های بلند اسـت که 
شـمش طال تولید می کننـد و بعد به زرگرهـا می دهند می گویند 
انگشـتر درست کنید، گوشـواره درسـت کنید، النگو درست کنید. 
کار فلسـفه درسـت کردن انگشـتر و گوشواره نیسـت. این شمش 
بلنـد طـال را کوره هـای بلنـد فلسـفه تولیـد می کنـد. همـه این 
فلسـفه های مضـاف خوب اند؛ ولی بـرای اینکه به صـورت بافت 
فرسـوده در نیایند، حتماً باید فلسـفه عمیق علمی داشـته باشیم. 
اگر فلسـفه عمیق علمی نداشته باشـیم، اینها در آینده اي نزدیک 
بـه صورت بافتی فرسـوده درمی آیند. فلسـفه نقشـه علمی جامع 
جهان را ترسـیم می کند، آن گاه به فلسـفه های مضـاف می دهد؛ 
بنابراین فلسـفه وقتی می تواند فلسـفه های مضاف را زیر سـایه و 
زیـر پـر بگیرد که جهانی باشـد؛ مثـل کوره های بلند که شـمش 
طـال تولیـد می کننـد. نگویـد آن موفقیت هـا زمینـه اسـت برای 

حرف هـای بعـدی. این چنین نیسـت.
اگـر در گذشـته می گفتنـد »هنر نزد ایرانیان اسـت و بـس«، باید 
بگوییـم حکمـت هم این چنین اسـت، فقـه هم این چنین اسـت. 
این سـخن خودسـتایی نیسـت. شما می بینید قسـمت مهم فقه 
را ایرانیـان نوشـته اند. اگر جواهر، مکاسـب و کفایـه را بردارید، چه 
چیـزی بـرای حوزه هـا می مانـد. این کتاب هـاي مهـم را ایرانیان 
نوشـتند. این هوش و این اسـتدالل و اینها را شـما کجا دیده اید؟ 
البتـه در جـای دیگـر ممکن اسـت حافظه بیشـتر باشـد. اگر این 
کـوره بلند را حفظ نکنید، این فلسـفه های مضاف بافت فرسـوده 
خواهنـد بـود. هیـچ صبغـه علمـی ندارند. اگـر فلسـفه را تقویت 
کنیـد و آن را حفـظ کنید، آن گاه فلسـفه های مضاف هم سـامان 

می پذیرنـد. علـوم دیگر نیز سـامان می پذیرند.
اآلن مهم تریـن کار، اثبـات علـم دینی اسـت اینکـه اثبات کنیم 
علـم غیـر دینـی نداریـم؛ چـرا کـه در جهـان هیچ چیـزی وجود 
نـدارد مگـر خـدا و اسـما و اوصاف و افعـال و اقوال و احـکام و آثار 
خـدا. دربـاره هـر چیـزی بخواهیـد بحث کنیـد، درباره فعـل خدا 
اسـت. همان طـوری کـه بحـث درباره فعـل معصوم علـم دینی 
اسـت، بحـث درباره فعل خـدا هم دینی اسـت و در این باره فرقی 

نمی کنـد عالم کافر باشـد یـا ملحد یـا موحد.
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نگاه کالن به علم فلسف ه اسالمی
حجت االسالم والمسلمین على امینى نژاد*

اشاره
در مـورد نسـبت فلسـفه با دیـن برخى معتقدنـد: مصیبت دومى کـه بر مسـلمانان رفتـه .... همین ترجمـه علـوم و ورود آن به 
فضـاى اندیشـه اسـالمى اسـت. در اینجـا این پرسـش مطرح می شـود که اگـر واقعاً چنین اسـت و مصیبـت بر مسـلمانان بوده 
اسـت، چـرا اهل بیت(علیهـم السـالم) با آن مخالفـت نکرده اند یا ایده شـان را مطـرح نکرده اند. اگـر بگویید اهل بیـت در خفقان 
می زیسـتندـ  کـه قبـول نداریـم دربـاره این مسـئله خفقانی بوده باشـدـ  چرا دسـت کم نـزد خواص بـه مقابلـه نپرداخته اند؟ 
ائمـه مى توانسـتند مقابلـه کنند، ایده شـان را بگوینـد و مباحـث فراوانى در ایـن باره مطـرح کنند. واقعـاً اگر این گونـه می بود، 
امـروز مـا باید بـا انبوهـى از روایات در نقـد و نفى و طـرد فضاى فلسـفه و فلسـفه ورزى دانش هاى بشـرى مواجه باشـیم؛ چون 

فلسـفه اى که ترجمه شـد، فقط فلسـفه اولـى نبود، بلکـه مجموعـه اى از دانش هـا از جمله فلسـفه اولى بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم والمسـلمین علی امینی نژاد، مدرس فلسـفه و عرفان نظری در مراکز آموزشـی و پژوهشـی حوزوی و دانشـگاهی اسـت. کتبی چون: مبانی عرفان نظری)متن درسی 
کارشناسـی ارشـد عرفان مؤسسـه امام خمینی( و مجموعه آشـنایی با عرفان اسـالمی؛ و مقاالتی چون: سـنجه و میزان های عرفان اسـالمی و علوم عقلی اسـالمی، عرفان و تصرف 

در گسـتره روایات، از آثار علمی ایشـان است. 



٩

به هر دانشـی، تقریبـاً از دو زاویـه می توان ورود کرد و سـاختار 
و مسـائل ریـز و درشـت آن دانـش را سـامان داد. نـگاه ُخرد و 
تفصیلـی و درون علمـی اسـت و نگاه کالن، درجـه دوم و کلی 
بـه آن دانـش کـه یک نـگاه برون علمـی اسـت. در حوزه های 
علمیـه ، نگاه هـای خـرد و تفصیلـی در هـر شـاخه علمـی به 
صورت گسـترده و عمیق وجـود دارد و این جزو مزایای بسـیار 
جدی تحصیالت حوزوی اسـت؛ ولی جای تأسـف دارد که آن 
نگاه هـای کالن را بـه صـورت مـدون نداریم و این مسـئله به 
فضاهـای تعلیمی ما بسـیار ضربـه می زند. چهار سـال ادبیات 
می خوانیـم؛ ولـی چنـدان اطـالع نداریم که چند مکتـب ادبی 
وجود دارد و نسـبت آنها چگونه اسـت، اصاًل روش های کار در 
ادبیات به چه شـکل اسـت، روش های استدالل در آن چیست 
و غایـت و هـدف و... در ایـن علـم چیسـت. پیـش از ایـن اگر 
مطالبـی هـم تحت عنوان رئـوس ثمانیه می گفتیم، امـروز آن 
را هـم فرامـوش کرده ایـم. اکنـون در رشـته هـای علمی دنیا 
دو رشـته به همین مسـائل می پردازد: یکی فلسـفه هر دانش 
و دیگـری بحـث تاریـخ آن دانـش. درباره فلسـفه بایـد به این 
دو مقولـه توجـه کافـی و کامـل کنیـم. در هـر صـورت، نیـاز 
به بحث هایی تحت عنوان فلسـفه فلسـفه و فلسـفه فلسـفه 
اسـالمی داریـم و نیازمنـد بحث هـای تاریـخ فلسـفه و تاریخ 
فلسـفه اسـالمی هسـتیم. هر دو مقولـه  پاسـخگوی برخی از 

پرسـش های ما هسـتند و از اهمیـت زیـادی برخوردارند.
فلسـفه فلسـفه به موضوعاتی چون شـناخت واژگان فلسفه و 
تطـور این واژه ها  و چیسـتی فلسـفه اسـالمی و انـواع تعاریف 
راجـع به فلسـفه بـا رویکردهای مختلف مـی پردازد. اندیشـه 
فلسـفی بـا اندیشـه های غیرفلسـفی چـه تفاوت هایـی دارد. 
نسـبت فلسـفه با علم چیسـت؟ نسـبت فلسفه با سـایر علوم 
چیسـت؟ ما به نحو موروثی همیشـه گفته ایم فلسـفه ام العلوم 
اسـت؛ امـا امـروز بایـد به صـورت دقیق بررسـی کنیـم تأثیر 
فلسـفه بـر دانش هـای دیگـر بـه چه شـکل اسـت و نسـبت 
فلسـفه با دیگـر علـوم، به ویژه بـا دانش های بسـیار نزدیکش 
مثـل کالم و منطـق و معرفت شناسـی و عرفـان چیسـت. در 
بحـث از روش های فلسـفه می توانیم بحث کنیم آیا می شـود 
از روش نقلـی نیـز اسـتفاده کـرد یـا خیر. امروزه بسـیار شـایع 
شـده اسـت که از روش نقلی اسـتفاده کنیم. پرسش این است 
کـه آیا می شـود فلسـفه ای با روش نقلی درسـت کـرد. به این 
پرسـش باید پاسـخ دهیم. دیگر اینکه آیا شـهود مؤثر اسـت؟ 
تأثیر عقل چقدر اسـت؟ روش های مختلف فلسـفه چیسـت؟ 
باید در فلسـفه و فلسـفه اسـالمی به روش شناسـی بپردازیم.

آیـا فلسـفه بـا قیـد اسـالمی معنـا دارد؟ کارکردهای فلسـفه 
چیسـت؟ اگر فلسـفه بخوانیـم، چه اتفاقـی می افتـد و در کدام 
حـوزه از زندگـی مـا، از جملـه اندیشـه، عمـل و جامعه تحول 
ایجـاد می شـود؟ ذهـن بایـد تحریک شـود و به دنبال پاسـخ 

این سـؤال ها باشـد. 
شـاید بتـوان گفـت اهمیـت تاریخ علم از فلسـفه علم بیشـتر 
اسـت. در بررسـی تاریـخ یـک علـم، دو نـوع نـگاه تاریخـی 
می تـوان  داشـت: یکـی تاریـِخ صاحبـان آن دانش اسـت. این 
نـوع نـگاه از قدیـم در میـان مـا رایج بوده اسـت؛ مثـاًل تاریخ 
فلسفه اسـالمی آقای حسینی کوهساری چنین است و همین 
فضـا را دنبـال می کنـد؛ البتـه بحـث طبقـات را نیـز در کتاب 
مطـرح کرده اسـت؛ یعنی در بررسـی تاریخ فلسـفه اسـالمی، 

اسـتاد و شـاگرد را طبقـه طبقه آورده اسـت و تـا چندین عصر 
کشـیده اسـت. این سـطحی ترین کار تاریخ نگاری یک دانش 
اسـت. نـگاه دوم در بحـث تاریخ یـک دانش، تاریـخ کلیت آن 
دانـش اسـت؛ یعنی این علـم چه تحوالتی داشـته، چطور آغاز 
شـده و بـه چـه انگیزه هایـی شـکل گرفتـه اسـت و بـه مثل 
یـک موجـود زنـده االن در کجـا قـرار دارد؟ چنیـن تاریخی را 
تاریـخ خـود دانش می گوییم. فلسـفه ای که امروز سـر سـفره 
آن نشسـته ایم، پـردازش خاصـی دارد و اگـر به گونـه ای دیگر 
آن را پـردازش کنیـم، ممکـن اسـت خیلـی از مسـائل جابه جا 
شـود و تحـول پیـدا کند و حتـی حذف شـود. اینها به شـکل 
تاریخـی شـکل گرفتـه اسـت؛ یعنـی سـؤاالتی پیش آمـده و 
دغدغه هایـی مطرح شـده و بیـن دانش ها چالش هایـی ایجاد 
شـده و به دنبال آن، ذهنیتی شـکل گرفته اسـت و هر کس به 
گونه ای به آن پاسـخ داده اسـت. شـهید مطهری اعتقاد داشت 
ـ بایـد بـه تک تک مسـائل یک  ـ و درسـت هـم می اندیشـید 
دانـش نـگاه تاریخـی شـکل بگیـرد و ایـن کار، بسـیار بزرگ 
اسـت. چنین نگاهـی را فقط در حـد پراکنده داریم. چـه درباره 
تاریخ دانش فلسـفه اسـالمی و چه درباره تاریخ مسـائل علم، 
اثـر کاملی نداریـم. فواید این کار تسـهیل در آموزش و تعمیق 
اندیشـه متعلمـان در کل فضـای دانش اسـت. اگـر نگاه های 
تاریخی و امثال آن را نداشـته باشـیم، متون پیشین را بر اساس 

یافته هـای االن تفسـیر می کنیم.
مطلب بعدی در مورد فلسـفه و چیسـتی آن است. نکته ای که 
باید به آن توجه کنیم درباره تحول واژه فلسـفه اسـت. فلسـفه 
در آغـاز بـا کمی مسـامحه، مسـاوی با علم بوده اسـت. چنین 

فلسـفه ای را که مسـاوی با علم بود، ابتدا به دو قسمت تقسیم 
می کردند: حکمت و فلسـفه نظری و حکمت و فلسـفه عملی؛ 
تابـع دو نیـروی دراکه انسـانی که عقل نظـری و عقل عملی 
باشـد. ایـن اصطالحات شـاید برای برخـی از دوسـتان واضح 
نباشـد. حکمت و فلسـفه نظری، سـه قسم داشـت: طبیعیات، 
ریاضیـات، الهیـات. حکمـت عملـی هـم بـه نحو متعـارف و 
مبتالبه  سـه قسم داشـت: اخالق، تدبیر منزل و سیاست ُمُدن. 
علم سیاسـت، علم اخالق و مسـائلی کـه در ارتباط بـا خانواده 
اسـت. توجه بـه این نکته، بـه لحاظ برخی مطالعـات تاریخی 
و پژوهش هـای مرتبـط با حـوزه روایات ناظر به فلسـفه دارای 
اهمیـت اسـت. اگر به چنین نکاتی توجه نکنیـم نمی توانیم به 
مفهوم برخی از واژه ها برسـیم. اولین تحولـی که اتفاق افتاد در 
لفظ فلسـفه بود. فلسـفه و علم از هم جدا شـدند و واژه فلسفه 
به تدریج بر یک شـاخه از حکمت و فلسـفه نظری که الهیات 
بـود، اطالق شـد و  این اصطالح، شـایع شـد. یعنی علم همه 
این مجموعه را شـامل می شـد؛ اما فلسـفه فقط بخش الهیات 
حکمت نظری را پوشـش مـی داد. پس فلسـفه یک اصطالح 
عـام دارد و یـک اصطـالح خاص. عام همان مقسـم اسـت و 

خاص نیز الهیات اسـت.
تحـول دومـی که در واژه فلسـفه اتفاق افتاد در دوره رنسـانس 
بـود و سرگذشـت خیلـی از مسـایل را در دنیـا عوض کـرد. در 
ایـن تحـول، فلسـفه را از علم جـدا کردند، نه به سـبک قبلی، 
بلکـه بعـد از اینکه فضای علـم تجربی و حس گرایـی و مانند 
آن شـدید و جدی شـد، گفتند آنچه را محصول روش تجربی 
و حسـی اسـت، علـم بگوییـم و دانش هایـی را کـه محصول 
روش تجربی نیسـت و بیشـتر به فضای متافیزیـک و الهیات 
و... می پردازد، فلسـفه بگوییم. هرچه علمی بود، واقع را نشـان 
مـی داد و ارزش داشـت ؛ ولـی یافته هایـی کـه به حسـب علم 
تجربی کشـف نمی شـد و با ابزارهای عقلی محض به دسـت 
می آمد، چون عقل تضعیف شـده بود، به آن فلسـفه می گفتند، 
البتـه با بار منفـی. چنین نگاهی تمام فضای علمی دنیـا را فرا 
گرفـت و آسـیب های بسـیار شـدیدی را بـه جوامع متعـدد زد. 
ابتـدا علم و فلسـفه را جـدا کردند، بعداً فلسـفه را با عنوان علم 
بـه جوامـع قالب کردنـد. اصطالح دیگـری هم درباره فلسـفه 
وجود دارد اینکه فلسـفه یعنی هر مطالعه عقلی. بیشـتر فضای 
فلسـفه های مضاف همین اسـت؛ مثاًل در فلسـفه یک دانش، 
با مطالعات عقلی کل نگرانه، راجع به متعلقات آن علم سـخن 

می گوییم.
در غـرب در مسـئله فلسـفه، چند مقطـع کالن به وجـود آمده 
اسـت. یـک مقطـع آن از یونان قدیم اسـت تا قرون وسـطی. 
در آن زمـان وقتـی گفتـه می شـد فلسـفه، یـا معنای عـام آن 
مطـرح بـود یا معنای خاصش که الهیات بـود. در این وضعیت، 
فلسـفه روش ویـژه، موضوع ویـژه و هدف ویژه داشـت. روش 
آن، روِش عقلـی بـود و موضوعـش، واقعیت و هدفش کشـِف 
واقعیـت بـود. این وضعیت تـا قرون وسـطی ادامه داشـت؛ اما 
به تدریـج تحـول پیـش آمـد و ایـن تحـول از زمـان دکارت و 
مطالعـات ادراک پژوهـی بسـیار جدی شـد. اوایل که فالسـفه 
غرب چنین بحثی را شـروع کردند، چنین نبود که فلسـفه را به 
طور کل متحول سـازد. غربیان احسـاس کردند مسـئله ادراک 
در فهـِم واقـع مهـم اسـت؛ ولـی وقتـی ادراک را خیلی جدی 
گرفتند و مباحث معرفت شناسـی را سـخت مطرح کردند و در 

فلســفه در آغاز با کمى مســامحه، 
مســاوى با علم بوده اســت. چنین 
فلســفه اى را که مساوى با علم بود، 
ابتدا به دو قسمت تقسیم مى کردند: 
حکمت و فلســفه نظرى و حکمت و 

فلسفه عملى.

اولین تحولى که اتفاق افتاد در لفظ 
فلســفه بود. فلسفه و علم از هم جدا 
شــدند و واژه فلســفه به تدریج بر 
یک شــاخه از حکمت و فلسفه نظرى 
که الهیــات بود، اطالق شــد و  این 

اصطالح، شایع شد.



توجه به اشتراکات فلسفه، کالم و عرفان ذیل عنوان علوم عقلى
«به نظر من بین فلســفه و کالم هم،  نباید یک دعوایى قائل شد و دعوا انداخت؛ خوب، مهم ترین کتاب کالمى ما 
را،  یک فیلسوف نوشته است؛ خواجه نوشته [که] فیلسوف است؛ این مهم ترین کتاب کالمى ما است؛ اما در واقع، 

فلسفه است؛  فلسفه خواجه نصیر!»
«چه اشکالى دارد؟ ما اینها را باید با همدیگر نزدیک بکنیم. هیچ مانعى ندارد.  فلسفه و کالم و عرفان، یک وجوه 
افتراقى دارند، یک وجوه اشتراك دارند. ما باید آنها را مورد توجه قرار دهیم؛ به عنوان مثال  علوم عقلى،  همین که 
بعضى از آقایان تعبیر کردند، کامالً تعبیر خوبى است؛ علوم عقلى یا به یک معنا حکمت که شامل همه اینها بشود. 

این را بایستى ما ترویج بکنیم و دنبال بکنیم».

کالم رهبرى

فهـم مسـائل ادراک از روش هـای صحیحش وارد نشـدند، فلسـفه بـه لحـاظ روش و موضوع و 
هـدف، بـه طـور کل تغییر کرد. قباًل فلسـفه به واقع و واقعیـت می پرداخت؛ اما امروز بـه ادراک و 
مباحـث آن می پـردازد. در چنیـن فضایی، اصاًل دسترسـی به واقع نداریم و هرچه هسـت، بحث 
در فضـای ذهـن و ادراک اسـت. ابتـدا می خواسـتند ادراک را در ظرف حقیقـت مطرح کنند؛ ولی 
بعـد حقیقـت را در زمینه ادراک آوردند و در فضای فلسـفه ادراک، مکاتب و ایسـم های بسـیاری 

شـکل گرفت.
به تدریـج یـک تحـول کالن دیگر هم اتفـاق افتاد و فلسـفه ادراک را به زبان تقلیـل دادند اینکه 
ادراک هـای مـا چیزی جز زبان نیسـت. این تحـول آن چنان ادامه پیدا کرد که فلسـفه های دوران 

اخیر را به سـوی فلسفه زبان سـوق داد.
این سـیری اجمالی از وجودشناسـی و ادراک شناسـی و زبان شناسی اسـت؛ اما در فلسفه اسالمی 
تـا کنـون کـه ما در آن به سـر می بریم، همـان فضایی مطرح اسـت که در یونان قدیـم تا قرون 
وسـطی مطرح بود. هرچه اندیشـمندان اسـالمی بیشـتر در ایـن فضا کار کردنـد، بر حقانیت کار 
قدمـا در ایـن بحث و نوع نگرش واقف شـدند و پافشـاری بیشـتری کردند و می کنند. امـروزه در 
دنیـای غرب، بازگشـتی جدی و شـدید بـه این فضا وجود دارد. پرسـش این اسـت که در فضای 
اسـالمی، فلسـفه را بایـد چطـور معنـا کرد. بـرای ایـن کار باید به سـه محور توجـه کنیم: یکی 
روش، دیگری موضوع و سـومی هدف. روش فلسـفی چیسـت و فلسـفه از چه روشـی پیروی 
می کنـد؟ روش فلسـفه به کارگیـری کارکردهای مختلف عقل اسـت. معمـوالً وقتی می گوییم 
ـ انتقالی می رود. این یکـی از کارکردهای  روش عقلـی، ذهن هـا فقط به سـوی روش اسـتداللی 
عقـل اسـت. مـا می توانیـم انـواع کارکردهـا را بـرای عقـل در نظـر بگیریـم. اتفاقاً فالسـفه آن 
ـ انتقالی اسـت؛ یعنی ما با سـبک ویژه ای  کارکردها را به کار می گیرند. یک کارکرد، اسـتداللی 
از چیزی که معلوم اسـت، به چیزی که نامعلوم اسـت، منتقل شـویم. کارکردهای دیگری چون 
تعبیر و توصیف، تحلیل، انسـجام دهی و ساختارسـازی نیـز وجود دارد. پـس اگر می گوییم روش 
عقلی، مرادمان همین ها اسـت، حتی عقل شـهودی، یعنی برخورد مسـتقیم قوه عاقله با محکی 

معقول های ثانوی فلسـفی.
یـک بحـث بسـیار جدی در فلسـفه صدرا این اسـت کـه در ادراک ایـن مباحث به لحـاظ واقع، 
عقل ما به نحو شـهودی در تماس اسـت. روش در فلسـفه اسـالمی اسـتفاده از قوه عاقله با همه 
کارکردهایـش اسـت؛ البته به تدریج فالسـفه اسـالمی متوجه شـدند که باید نوعـی بهره گیری 
ـ عرفانی و نقلـی. این بحث   از روش هـای دیگـر هـم داشـته باشـند، روش هایی چون شـهودی 
بسـیار جـدی اسـت. فالسـفه ما مثل شـیخ اشـراق واقف بودند کـه از ایـن روش ها بـه صورت 
خـام نمی شـود در فلسـفه اسـتفاده کـرد و لذا کیفیـت دخالت ایـن روش ها، این گونه نیسـت که 
عرفا یک چیزی یافتند بشـود فلسـفه، یک روندی می خواهد که محصول فلسـفه بشـود و این 
در فلسـفه ما و به خصوص فلسـفه صـدرا انجام گرفته اسـت. مثاًل در فضای نقلـی می توان این 
پرسـش را مطـرح کـرد که چگونـه باید گزاره های نقلی به فلسـفه تبدیـل شـوند. در این زمینه 
کارهایی شـده اسـت؛ ولی بخش هایی در ابهام است. یعنی فلسفه اسـالمی روی ادراک، آن گونه 
که غربیان کار کرده اند، پژوهش نکرده اند. اصاًل اندیشـمندان اسـالمی، مطالعات معرفت شناسی 
را جزو فلسـفه نمی دانند، بلکه آن را پیش از فلسـفه می دانند؛ یعنی فلسـفه اسـالمی بعد از نفی 

سفسـطه شـروع می شـود. این کار عالمه اسـت که توضیح خواهم داد.

معرفت شناسـی به صورت مسـتقیم با سفسـطه درگیر اسـت، یا به آن گرایش می یابد و یا آنکه 
از آن جدا می شـود. اگر از سفسـطه جدا شـد، فلسـفه اسالمی می گوید این شـروع کار من است؛ 
اما در غرب می گویند فلسـفه یعنی ادراک شناسـی. متعلق فلسـفه اسـالمی، ادراک نیسـت. بله، 
ادراک از آن جهت که واقعیتی از واقعیات عالم اسـت، موضوع تحقیق در فلسـفه اسـالمی است؛ 
بر همین اسـاس فالسـفه اسالمی درباره هستی شناسـی ادراک بسـیار بحث کرده اند. باید توجه 
داشـت که پرسـش هایی که درباره معرفت مطرح می شـود، دو جنبه دارد: جنبه هستی شـناختی 
و جنبه معرفت شـناختی. جنبه هستی شـناختی در فلسـفه اسالمی بحث شده اسـت و خوب هم 
بحث شـده اسـت. موضوع فلسـفه اسـالمی، واقعیت اسـت و ادراک را نیز شـامل می شـود، نه 
ادراک از حیث پرسـش های معرفت شـناختی، بلکه ادراک از حیث پرسـش های هستی شناختی.

مالصـدرا بسـیار بحـث کـرده اسـت که در انسـان و نظام هسـتی چه اتفاقـی می افتد تـا ادراک 
عقلـی شـکل می گیـرد و چه رخ می دهد تا تجربه و حس حاصل می شـود. فلسـفه اسـالمی به 
لحـاظ موضـوع و متعلـق، راجـع به زبـان هم بحث می کنـد؛ امـا از منظر هستی شـناختی، نه از 
نگاه هایـی کـه در فضای غربـی رخ داده اسـت. هر چیزی از این حیث که واقعیت اسـت، متعلق 

بحِث فلسـفه با تلقی فضای فلسفه اسـالمی است.
آنچـه بیان شـد مؤلفـه دوم، یعنی موضوع فلسـفه بود. مؤلفه سـوم بحث هدف اسـت. هدف در 
فلسـفه اسالمی چیسـت؟ هدف در فلسفه ادراک و زبان چیست؟ هدف در فلسفه اسالمی کشف 
واقعیت اسـت. هر محصولی که با روش عقلی و از آن جهت که واقعیت اسـت و با هدف کشـِف 

واقع صورت بگیرد، یک محصول فلسـفی است.
نسبت فلسفه و دین

مطلب سـومی که می خواهیم در اینجا مطرح کنیم، نسـبت فلسـفه با دین اسـت. چهار نکته در 
ایـن زمینه مطرح خواهیم کرد. یکی از حیث روش اسـت؛ یعنی نسـبت فلسـفه بـا دین از منظر 
روش چیسـت؛ بـه عبارت دیگر نگاه دین به روش فلسـفی چگونه نگاهی اسـت. نکتـه دیگر از 
حیـث محتوا اسـت؛ یعنی آیا فلسـفه و دین تقارب محتوایی دارند یا خیـر. نگاه دین به محتویات 
فلسـفه چیسـت؟ نکته سوم، تعامل فلسـفه و دین اسـت. آیا این دو می توانند تعاملی با هم داشته 
باشـند؟ تعامل فلسـفه و دین قبل از اثبات و بعد از اثبات دین چطور اسـت؟ نکته چهارم، فلسـفه 

از منظر روایات و اهل بیت)علیهم السـالم( است.
1. نسبت دین و فلسفه از نظر روش

اگر بخواهیم نگاه آموزه های دینی به روش فلسـفه را بررسـی و مطالعه کنیم، دسـت کم از چهار 
زاویـه می توانیـم بـه آن نـگاه کنیـم. منظر اول این اسـت که فلسـفه اسـالمی به لحـاظ مبانِی 
معرفت شـناختی، هماهنگی کاملی با مبانی معرفت شـناختی اسـالم و دین دارد؛ مثاًل فضاهای 
دینـی و اسـالمی سفسـطه را و نسـبیت در معرفت را قبول نمی کنـد. اگر به آموزه هـای قرآنی و 
روایـی نـگاه کنیـم، خواهیـم دید کـه این آموزه هـا اصاًل با فضاهـا و بحث هایی کـه در غرب در 
باب معرفت شناسـی مطرح شـده اسـت، سـازگار نیسـت. مبانی معرفت شـناختی دینی کاماًل در 
فضای فلسـفه احسـاس می شـود. این واقع گرایی یعنی رئالیسمی که در فلسـفه ما مطرح است، 

در هماهنگی جدی با مبانی معرفت شـناختی دین اسـت.
منظـر دوم کـه بـه نظـر من بسـیار مهم و مقداری هم چالشـی اسـت و بایـد به آن توجـه کرد، 
ایـن اسـت کـه دیـن روش عقالنـی آزاد را تأییـد کـرده اسـت. مهم ترین روشـی که در فلسـفه 
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کاربـرد دارد، اسـتفاده از تحـول و تفکر آزاد اسـت. مراد از تفکر 
آزاد، بهره گیـری از مرحلـه ای از قـوه درونـی انسـان بـدون 
اعمـال نفـوذ گزاره های دینی اسـت؛ مثاًل دربـاره معـاد آزادانه 
بیندیشـیم و اصاًل کاری نداشـته باشـیم کـه دین دربـاره معاد 
چه می گوید. این روش، روشـی فلسـفی و در فلسـفه اسالمی 
کاربـرد دارد. پرسـش ایـن اسـت که آیـا روش تفکـر آزاد مورد 
تأییـد دیـن اسـت یـا خیر؟ نکتـه این اسـت کـه اساسـاً دین 
نمی توانـد دربـاره تفکـر و تعقـل آزاد نظر منفی داشـته باشـد؛ 
زیـرا گزاره های دینـی، خود، دیگران را مخاطـب قرار می دهند 
و می گوینـد آزادانـه تعقـل کنید کـه در نهایت بـه من خواهید 
رسـید؛ افـزون بر ایـن، گزاره هایی دینی داریم که ایـن روش را 
تأییـد می کننـد. این افتخار دین اسـت که به تفکـر آزاد دعوت 
می کنـد. بحث تعـارض علم و دین چه موقع مطرح می شـود؟ 
آن گاه کـه علم ارزش فی نفسـه داشـته باشـد. بحـث تعارض 
عقـل و دین کـی مطرح می شـود؟ آن گاه که عقل به حسـب 
خودش حجیت ذاتی داشـته باشـد. وقتی حجیت ذاتی داشـت، 
آن گاه می گوییـم با این گزاره دینی هماهنگ اسـت یا نیسـت 
یـا می گوییـم در تعارض اسـت یـا در تعارض قطعی یا نسـبی 
اسـت. چنین چیزی وقتی میسـر اسـت که شـما تعقـل آزاد و 

عقل آزاد را پذیرفته باشـید.
اندیشـمندان اسـالمی همگـی ایـن را پذیرفته انـد کـه وقتی 
گـزاره ای بـا عقل صریح مخالفت کـرد، آن گزاره دینـی را باید 
تأویـل بـرد. یـداهلل را طـوری معنا می کنیـم که بـا گزاره های 
عقـل صریـح منافات نداشـته باشـد. معنای چنیـن کاری این 
اسـت که تفکر آزاد که روش اصلی فلسـفه اسـت، مورد تأیید 
دیـن اسـت. ایـن همان عقلی اسـت کـه مخاطب اولیـه دین 

اسـت و نمی توانـد برایـش حـد و مـرز تعیین کند.
اتفاقـاً فالسـفه اسـالمی با تأکید و پافشـاری بر همیـن روش 
با فلسـفه وارداتـی برخورد کرده اند. فالسـفه اسـالمی با توجه 
بـه اینکه دیـن، روش تفکر آزاد را قبـول می کند، هرگز موضع 
تقلیدی نسبت به فلسـفه وارداتی نداشـته اند و لذا به سه روش 
بـا چنین فلسـفه هایی برخـورد کرده اند. یک برخـورد، پذیرش 
مباحثی بـوده که به لحاظ تعقل آزاد قابل پذیرش اند. فالسـفه 
در این گونـه مباحـث بـه تثبیت آنهـا، تأیید آنهـا، دفـاع از آنها 
و ارائـه تقریرهـای قوی تـر، اسـتدالل های بهتـر و عالی تـر 

پرداخته اند.
برخـورد دوم هجـوم گسـترده بـه فلسـفه وارداتـی بـود. آنانی 
کـه با تاریخ فلسـفه آشـنایند این هجـوم گسـترده را به خوبی 
می شناسـند. اولین گام را ابن سـینا برداشـت. اگر مقدمه منطق 
المشـرقیین ابن سـینا را مطالعـه کنید، متوجه خواهید شـد که 
شـخصیتی عقلگـرا و قدرتمنـد کـه در فضـای دینـی نفـس 
کشـیده، چگونه بـا فلسـفه وارداتی از غـرب برخـورد می کند. 
ایشـان ایـده ای در سـر دارد و آن ایـن اسـت کـه »منطـق 

المشـرقیین« را پی ریـزی کنـد؛ ولـی موفـق نمی شـود.
جمالت ابن سـینا در منطق المشـرقیین از ابعاد متعددی بسیار 
جالـب اسـت. او گروه هـای اندیشـمندان اسـالمی را بـه نحو 
اجمالـی مـورد توجه قرار می دهـد و می گوید اگر بـا افرادی که 
در فلسـفه مشـاء کار می کنند همکاری بیشـتر دارم، به سـبب 
این اسـت که آنان در میان تمام طوایف، به تعقل و اندیشـیدن 
و همـکاری نزدیک ترنـد؛ ولـی آنچـه در ذهـن دارم آن چنان با 
ایـن اندیشـه ها فاصلـه دارد که اگـر آن را ابراز کنم، می ترسـم 
اینـان در روز روشـن شـک کنند. برخی از ذهن هـا این گونه اند؛ 
یعنی در برخورد با شـبهه و سـؤال خیلی زود متزلزل می شوند. 

ابن سـینا می گویـد بـه سـبب هیمنـه علمـی ای کـه دارم، اگر 
بخواهـم تردیدهـا و شـک ها و حرف هایـی را کـه دارم در 
فضـای فلسـفه مطرح کنـم، بسـیاری از ایـن فضا پا بـه فرار 
بگذارنـد. اینهـا مسـائل روانشناسـی دانش اسـت کـه نباید با 
معرفت شناسـی خلـط شـود. بزرگ تریـن مسـئله کـه به آنان 
اعتقـاد داریـم دین و وحی اسـت، مگـر اختالف کم اسـت. ما 
باید بسـتر فهـم انسـانی را در دایره ایـن اختالفات معنا بکنیم 

و جلـو برویم. 
ایـن فضـا ادامـه داشـت تـا اینکـه شـیخ اشـراق پا بـه میدان 
گذاشـت. شیخ اشـراق در برخورد با فلسفه مشـاء و وارداتی، به 
تعبیر عامیانه و عرفی، شمشـیر را از رو بسـته اسـت. وی نظام 
فلسـفی قبل خـودش را به هـم می ریزد و بسـیاری از بحث ها 
را تغییـر می دهـد؛ در عین اینکـه اصول و امهـات را می پذیرد. 
مالصـدرا نیـز با آزاداندیشـی هایش تأثیر شـگرفی بر فلسـفه، 
مخصوصـاً مباحث الهیـات و نفس می گذارد. بنابراین فلسـفه 
اسـالمی، فلسـفه ای تحقیقی اسـت که بـا روش تعقـل آزاد با 
فلسـفه وارداتی برخورد کرده و محصول آن، فلسـفه ای اسـت 

که مشـاهده می کنیم.
زاویـه سـوم در نسـبت دیـن و فلسـفه در روش، هدایت عقل 
اسـت. دیـن هدایتگری هایـی به سـوی روش تعقـل آزاد دارد. 
ایـن هدایتگری هـا البته دو دسـته اند. قبل از دین و بعـد از دین 
فـرق می کنـد. دیـن پیشـنهاد می کند راجـع به ایـن مقوله ها 
اگر تفکر آزاد را به کار ببرید، سـعادتمند می شـوید. این مسـئله، 
قبـل از دیـن، به یک معنا اسـت و بعد از دیـن به معنای دیگر. 
مثـاًل دیـن، مراعات حـال افراد به لحـاظ معرفتـی را القا کرده 
اسـت. دین در سـفارش به تعقـل آزاد می گوید همه انسـان ها 
بـه یـک منوال نیسـتند، بلکه باید به سـطوح افـراد توجه کرد.

زاویه چهارم در نسـبت دین و فلسـفه این اسـت که دین روش 
شـهودی را پیشـنهاد می کند و اتفاقاً در فلسـفه ما موثر افتاده 
اسـت. تمـام روندی که گفتیم در فلسـفه اسـالمی مؤثـر بوده 
اسـت. لـذا می بینید جرقه هـای اولیـه اش را ابن سـینا می زند و 
بـه نحو کاربردی و مفصل تر شـیخ اشـراق به آن می پـردازد و 

مالصدرا نیـز آن را ادامـه می دهد.
2. نسبت دین و فلسفه از نظر محتوا

نسـبت دین و فلسـفه را همچنین می تـوان از منظر محتوایی 
بررسـی کـرد. اگـر دیـن را با دانش هـای چون گیاه شناسـی یا 
حیوان شناسـی و مانند آن مقایسه کنید، خواهید دید که اگرچه 
دیـن تا حـدودی به چنین مسـائلی نظـر دارد، افق های اصلی 
آن، از ایـن دسـت مسـائل نیسـتند؛ امـا اگـر دین را بـا فضای 
فلسـفه مقایسـه کنیـد، خواهیـد دیـد کـه افق های مشـترک 
بسـیاری دارنـد. ایـن بدان سـبب اسـت کـه آن حوزه هایی که 
دیـن می خواهـد به آنها پاسـخ دهد، همـان حوزه هایی اسـت 

کـه فلسـفه نیز تا حـدود عمده ای به آنها پاسـخگو اسـت.
دین شـئون فراوانی دارد؛ ولی یکی از شـئون بسـیار برجسـته 
دیـن، پاسـخ بـه پرسـش های فلسـفی انسـان اسـت. انسـان 
راجـع بـه مبدأ و معـاد و رمز و رموز هسـتی سـؤال دارد و اینها 
پرسـش های فلسفی انسـان اند. دین به این مسـائل می پردازد 
و به آنها پاسـخ می دهد. فلسـفه دغدغه اش رسـیدن به کشف 
واقـع اسـت، دیـن نیـز همین طـور. دیـن می گویـد حرفی که 
مـن دارم ترجمه نظام تکوین اسـت. اگر می خواهید درسـت با 
نظـام هسـتی ارتباط پیدا کنیـد، باید از الگویـی که من عرضه 
می کنـم تبعیـت کنید؛ یعنی نـگاه دین، ارائـه واقـع، ارائه نظام 
تکوین و هسـتی اسـت. همین فضا در فلسـفه نیز وجود دارد. 

ایـن همان تقارب محتوای دین و فلسـفه اسـت.
دین به آنچه در فلسـفه اسـت، توجه می کند و می خواهد پاسخ 
دهد. دین آن چنان مشـحون از نگاه فلسـفی اسـت که انسـان 
می توانـد کامـاًل با نگاه فیلسـوفانه به دین نگاه کنـد. می توان 
به شـخصیتی مانند حضـرت امیرالمؤمنین به مثابه فیلسـوف 
نـگاه کرد. من بـرای اینکه این بحث مقداری مسـتدل شـود، 
فهرسـتی از مسـائل فلسـفه را جمـع کـرده ام که تحـت تأثیر 
آموزه های دین بوده اند. این فهرسـت، فهرسـتی اجمالی اسـت 
کـه می توانـد مفصل تر شـود. مسـئله واجـب الوجـود و بحث 
اثبـات واجب به نحو بسـیار ضعیفی در فلسـفه ارسـطو مطرح 
شـده اسـت؛ اما وقتی فلسـفه وارد فضای اسـالمی شـد، این 
مسـئله با گسـتردگی تمام عیار مطرح شـد. این بدین سـبب 
اسـت که پشـت سـر چنین بحث ها و تالش هایی انگیزه های 
دینی و هدایتگری های دینی بوده اسـت. مسـئله اثبات واجب 
در ابتـدا از راه محـرک اول بود؛ اما در فضای اسـالمی، براهین 
متعـددی بـا کاوش های بسـیار گسـترده ای ارائه شـد تا اینکه 
ابن سـینا برهان صدیقیـن را مطرح کرد. دسـته ای از براهین با 
عنـوان براهین صدیقین شـکل گرفت کـه از جمله عالی ترین 
و بهتریـن آنهـا، برهـان اثبـات واجب الوجود اسـت. این همان 

تأثر محتوایی از دین اسـت.
در کالم شـیعه در بحـث صفـات باری تعالـی قائل به عینیت 
صفـات با یکدیگـر و با ذاتیم. فلسـفه نیـز از همان آغـازِ ورود 
بـه حوزه اسـالمی، چنین عقیـده ای را مطرح کـرده و پرورش 
داده اسـت. ایـن، همگرایی و هماهنگی فلسـفه بـا گزاره های 

است. دینی 
بحـث اختیـار واجب الوجود نیز از جمله بحث هـای بین کالم و 
فلسـفه اسـت. تبیین دقیق اختیار حق تعالی، به گونه ای که به 
اراده هـای متجدد کشـیده نشـود و احدیت ذات بـه هم نخورد، 
تثبیـت علـم قبـل از ایجـاد  هـم همینطور اسـت. در فلسـفه 
اسـالمی نسـبت حق و خلق در عالی ترین تحلیلی که صورت 

می گیـرد، به نحـو وجود رابـط توضیح داده می شـود. 
یکی از مسـایل تجرد نفس ناطقه اسـت. گاهی اوقات شصت 
هفتاد دلیل بر تجرد نفس ناطقه انسـانی و مسـئله اثبات حشر، 
بقـای نفس، بعـد از اضمحالل بدن، اینها همسـویی با فضای 
دینـی دارد. بحـث اثبـات اصـل معـاد، اثبات معاد جسـمانی و 
تقریـرش، بحـث اثبـات حـدوث ذاتی و حـدوث زمانـی عالم. 
بحـث تکامـل برزخـی و تجسـد اعمـال و دهها دسـت از این 
مـورد در فلسـفه مطرح شـده اسـت و گرایش بـه مبانی دینی 
در آن اسـت بـدون اینکـه به هویت فلسـفیش ضربـه بخورد 
و کالم بشـود. انصافـاً اگر انسـان یـک نگاه گذرا به فهرسـت 
مباحث فلسـفی داشـته باشـد و به نتایجی که فالسـفه به این 
بحث ها رسـیدند، ایـن فضای هماهنگـی با آموزه هـای دینی 
را انسـان مشـاهده می کنـد می تواند بگویـد از منظر محتوایی 
هم مباحث فلسـفی بسـیار قریب االفق و همسـو و هماهنگ 

با مباحث دینی اسـت.
3. تعامل فلسفه و دین

منظر سـومی کـه باید بـه آن بپردازیم، بحث تعامل فلسـفه و 
دین اسـت. فلسـفه اسـالمی هموارکننده راه دین اسـت، البته 
بـا روش تعقـل آزاد. معنـای ایـن عبـارت ایـن اسـت کـه اگر 
بخواهیـم در فضـای پیـش از دیـن، بـا اندیشـه های الحـادی 
مقابلـه کنیـم، چگونه می توانیم ایـن کار را انجـام دهیم. بدون 
شـک با فلسـفه ای که بر اسـاس تعقل آزاد شکل گرفته است 
می توانیـم؛ یعنـی در ایـن مباحـث، فلسـفه اسـالمی در نوک 



بـه نحـو قطعـی و اجتهـادی اثبات شـده باشـد. این مسـئله باید در بحـث تعارض عقـل و دین 
مطرح شـود.

بسـیار اتفاق می افتد که افراد از آیات و روایات برداشـتی می کنند و آن برداشـت را به دین نسـبت 
می دهنـد؛ مثـاًل تصـور مـا این اسـت که همـه مالئکه، مجـرد محض انـد. در آموزه هـای دینی 
طیفـی از مالئکـه داریم که به نازل ترین مراحل مادی نیز کشـیده می شـود. قـوای حاکم بر بدن 
را از باب اینکه بر جسـم و جسـمانیات سـیطره دارد، مالئکه و ملک می گویند. اگر کسـی به این 
ـ اینکه مجرد  نکتـه توجـه نکنـد، گمان می کند آنچه در فلسـفه درباره مجـردات گفته می شـود 
ـ بـا آموزه های دینی منافات دارد. فیلسـوف مسـلمان اگر ببیند  هیچ گونـه تغییـر و تحولـی ندارد 
آنچـه در دین آمده مسـلم اسـت، خدشـه در تعقـل آزادش می کند، پـس برمی گـردد راه را دوباره 
طـی می کنـد. چندیـن بار ایـن کار را انجام می دهد. اگر به این رسـید که آنچه با عقل به دسـت 
آورده، قطعی اسـت و خدشـه اي به آن وارد نیسـت، مسـئله تعارض دین و عقل مطرح می شـود. 
در چنیـن مـواردي یا ظاهر دیـن را تأویل می بریم یا اعالم می کنیـم در روش عقلی، به این فضا 
دسـت نیافته ایم. ابن سـینا در مسـئله معاد جسـمانی این کار را کرده اسـت. او چندین بار مسـئله 
را مـرور می کنـد و هـر چـه مرور می کند، آن را با فضای دینی که معاد جسـمانی اسـت سـازگار 
نمی بینـد. پس تصریح می کند معاد جسـمانی را به لحاظ اینکه شـارع مقدس فرمود قبـول دارم؛ 
ولی به لحاظ عقلی و فلسـفی آن را تثبیت نکردم. این روند، کاری اسـت که فیلسـوف مسـلمان 
بـر اسـاس اسـلوب و روش انجـام می دهد. پس یک سـنجه خـارج از علم داریم که دین اسـت. 

چنین سـنجه اي برای دیگر فیلسـوفان وجود ندارد.
خدمت سـومی که دین به فلسـفه می کند، در تعامل کشـف و شـهود و عقل اسـت. حوزه هایی 
وجـود دارد کـه اگـر عقل بخواهـد از ابتـدا خـودش در آن حوزه ها گام بـردارد، نمی توانـد؛ اما بعد 
از آنکه آن مقام، به روش کشـفی فتح شـد، عقل می تواند پشـت سـر آن کشـف حرکت کند و 
آن را حـل و فصـل کنـد. اگـر دین اسـالم نبود، ایـن جهت گیری ها اصاًل صـورت نمی گرفت یا 
سـاحت هایی بـود کـه عقل به حسـب خودش نمی توانسـت وارد شـود. ایـن حوزه هـا فراوان اند. 
بعـد از اینکـه دیـن چنین حوزه هایـی را مطرح می کند و هدایتگری های روشـنی نسـبت به آنها 
دارد، عقـل بـه تبـع دیـن می توانـد آن مسـیرها را طـی و آن مقام ها را فتـح کنـد و آن فضاها را 

متوجـه شـود. ایـن از خدماتی اسـت که دین به فلسـفه می کند.
امـا یکـی از مهم تریـن خدمات فلسـفه به مسـئله دیـن و دین شناسـی، آماده کردن تمهیـدات و 
ایده هایـی اسـت کـه بـرای فهـم عمیق تـر آموزه هـا و گزاره هـای دینـی به آنهـا نیاز اسـت. در 
فضای نسـبت فلسـفه با دیـن می توانیم عقل منور به نـور دین و شـریعت را مطرح کنیم. یعنی 
بسـیار فضاهایـی وجـود دارد کـه عقل به خـودی خود به آنهـا راه ندارد، مثل فضاهایی گسـترده 
در حـوزه معـارف در سـطوح متعـدد، ریزه کاری های اخالقـی و... . دین چنین مباحثـی را گزارش 
می کنـد و انسـان بـه تبـع فضای دینی و شـریعت می تواند آنهـا را فهم عقالنی کنـد. در قرآن و 
روایات، بسـیار به تدبیر و تعقل در  آموزه های دینی سـفارش شـده اسـت. گاه دسـتور به تدبیر و 
تعقـل در اصـل دیـن و پذیرش آن داده شـده اسـت و گاه به تدبیر و تعقـل در حوزه هاي مختلف 
ـ پـس از پذیـرش دیـن. معناي این سـفارش این اسـت که عقل انسـان می توانـد به تبع  دیـن 
تبییـن شـرعی، بـه آنچه در دین آمده برسـد؛ البته این رسـیدن، سـازوکار خـود را می طلبد. پس 
یکی از فوایدی که دین می تواند به فلسـفه و تعقل برسـاند، این اسـت که عقل به نور شـریعت 

و دیـن، منور شـود و رشـد یابد.
ایـن تأثیـر و تأثر دوطرفه اسـت. فلسـفه راه را براي فهم دیـن آماده می کند و دیـن با گزاره هایی 
که ارائه می کند، به رشـد مسـائل فلسـفی کمک می کند. بعد از رشـد فلسـفه، وقتی فیلسـوف 
دوبـاره بـه گزاره هـاي دینی مراجعه می کند، می بیند فهم بهتـر و عمیق تري از دیـن دارد. چنین 
ـ تفسـیری تعبیـر کرد. چنین فضایـی در همـه دانش ها وجود  چیـزي را بایـد به دور اسـتنباطی 
دارد. باید توجه داشـت که چنین چیزي به نسـبیت در معرفت و مانند آن منجر نمی شـود؛ چون 

نسـبیت  از بنیاد دچار مشکل است.
از دیگـر خدمت هـاي فلسـفه و روش های تعقلی به دین، بحث دفاع از دین اسـت. مسـئله دفاع 

حمله و هجوم قرار دارد. فلسـفه اسـالمی باید با فلسـفه های الحادی مقابله کند. فلسفه اسالمی 
در این معنا، هموارکننده راه دین و شـریعت و اسـالم اسـت. این خدمتی اسـت که فلسفه به دین 
می کنـد. دیـن نیـز می توانـد به فلسـفه سودرسـانی کنـد و آن هم هدایت هایی اسـت کـه ارائه 
می کنـد؛ مثـاًل ممکن اسـت در فضای فلسـفه، مسـئله ای مطرح شـود و دین برای رسـیدن به 
پاسـخ درسـت، عقل بشـر را راهنمایی کند. این هدایت ها بر عقل آزاد مؤثر اسـت. سـخن  گفتن 
دیـن بـا عقل انسـانی و بشـری پیـش از اثبات دین، مثل گفتگـوي دو متفکر با همدیگر اسـت. 
دیـن با رویکرد فلسـفی، انسـان را مخاطب قـرار می دهد و او را به تعقل فـرا می خواند و می گوید 
ادلـه را مشـاهده کنـد و مثـل دو متفکـر بـا همدیگر برخـورد می کنند و سـخن می گوینـد. این 

خدمـت بزرگـی اسـت که دین بـه عقـل آزاد می کند.
امـا در مرحلـه بعـد از اثبـات دین، تعامل عقل و فلسـفه با دین بـه چه صورت اسـت؟ این بحث 
را یـک بـار از منظـر خدمـات فلسـفه به دین بررسـی می کنیم و یک بـار از منظـر خدمات دین 
بـه فلسـفه. اولیـن خدمتی کـه دین به فلسـفه می کند در مسـئله ایده گیری اسـت. فیلسـوفان 
اسـالمی از آن جهـت بعضـی مسـائل را مطـرح کردند کـه در گزاره هـاي دینی نیز مطـرح بوده 
اسـت. نـگاه فیلسـوف اسـالمی به دین این اسـت که دین کـه از راه وحی به دسـت آمـده، ناظر 
به واقع و کشـف واقع اسـت. می گوید دین بازگردان نظام تکوین در مرحله ترجمه زبانی اسـت. 
همان گونـه که کشـفی براي شـخصی دسـت می دهد و چند مرحلـه اتفاق می افتـد تا تبدیل به 
عنصـر ترجمـه و زبـان شـود، همین معنا نیـز در دین اتفاق افتاده اسـت، منتها با سـازوکار وحی. 

سـازوکار وحـی یعنـی بازگردان نظـام واقع به مرحله رفتـاری و گفتاری.
بحـث مهمـی که باید به آن توجه کنیم این اسـت کـه اگر می خواهیم در حوزه معـارف دین کار 
کنیـم، بایـد یـاد بگیریم چگونه از مسـئله ترجمه و تعبیر زبانی و تطبیق، به نظام هسـتی منتقل 
شـویم. دیـن دربـاره حوزه هـای فراوانی سـخن گفته اسـت، حوزه کشـف واقع، جامعه شناسـی، 
حکومـت، نفـس انسـان و... ، بلکـه برخی می گویند دین راجـع به همه حوزه ها حـرف دارد. همه 
ایـن حوزه ها ترجمه زبانی شـده اسـت، یعنی تبدیل به قرآن شـده اسـت. اصـول فقه وظیفه اش 
ایـن اسـت کـه به ما یـاد دهد چگونه از این الفاظ اسـتفاده کنیم و به واقع امر برسـیم. فیلسـوف 
اسـالمی می گوید قرآن و روایات از کجا برخواسـته اسـت و چگونه واقع در چندین مرحله تبدیل 
بـه ایـن مکتـوب و گفتار شـده اسـت. می توانیـم از این مکتـوب و گفتار بـه آن واقع دسـت پیدا 

کنیم. این یکی از بهره گیری های فالسـفه اسـالمی از دین اسـت.
نکتـه بعـدی سـنجه و میزان بـودن آموزه هـای دینـی به عنوان یک سـنجه خـارج از علـم برای 
فلسـفه اسـت. در علوم عقلی، میزان برای تشـخیص صحت و سـقم، منطق است. منطق به ما 
قواعـدی را یـاد می دهـد که با دانسـتن آن قواعد، افـکار را مورد تحلیل قـرار می دهیم. منطق ما 
آن قـدر بایـد رشـد کند که کاماًل از روش تعقل آزاد پاسـداری کند؛ یعنی شـأن منطق این اسـت 
کـه انسـان تفکـر آزاد دارد و مسـئله را میخواهـد حل و فصل بکند. باز هم کسـی که ایـن کار را 
انجـام میدهد تعقل ازاد اسـت، باید با تعقـل آزاد قوانین حرکتش را در بیـاورد. با این روش منطق 

باید پیشرفت بکند.
امـا برای فیلسـوف مسـلمان افزون بر منطق، یک سـنجه خـارج از دانـش وجـود دارد و آن هم 
آموزه هـای دینـی اسـت؛ مثـاًل فیلسـوف مسـلمان وقتـی راجع به یک مسـئله بحـث می کند، 
می دانـد کـه بایـد از روش تعقـل آزاد و رونـد عقالنـی محض اسـتفاده کند. روشـی نیسـت که 
خـودش را از امثـال شـهود و اینها محروم کنـد، همین تعقل آزاد یـک جهت گیری هایی برایش 
موجـود اسـت کـه راه هـا را برایش روشـن می کنـد. این نیاز به تفصیل دارد. فیلسـوف مسـلمان 
مسـئله برایش مطرح می شـود با تعقل ازاد تحلیل می کند. فیلسـوف مسـلمان همیشه این گونه 
عمـل می کنـد؛ یعنـی یک چشـمش به فضـای دینـی و اسـالم اسـت و آن را نـگاه می کند. با 
همیـن نـگاه اسـت که میـزان تقارب خـودش با فضای دین را می سـنجد. فضـای دینی فضای 
طـرح خـود آن آمـوزه اسـت کـه بـا روش عقالنـی باید اثبات شـود. فیلسـوف اگر متوجه شـود 
در راسـتای دیـن حرکـت نکـرده، بـا خود می گویـد حتماً بـه تعقـل آزادم خللی وارد اسـت. پس 
برمی گـردد و راه را دوبـاره طـی می کنـد؛ البتـه در اینجـا باید توجه کنـد که آموزه مـورد نظر باید 
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 باید مباحث فلســفى را حالجى کرد و در آنها به ورزیدگى رســید تا مباحث اعتقادى مثل وجوب خداوند، وحدت و فاعلیت خداوند و... 
فهمیده شود.

از دیـن، هـم پیـش از پذیـرش دین مطـرح اسـت و هم پس 
از پذیـرش دین. می توانیم با فلسـفه اسـالمی سـراغ کسـانی 
برویـم که هنـوز دین را نپذیرفته انـد و برای آنان دیـن را اثبات 
کنیـم. همچنیـن می توانیم در فهـم گزاره های دینـی به فهم 

عمیق تر عقالنی برسـیم.
4. فلسفه از منظر اهل بیت

چهارمیـن بحث درباره نسـبت فلسـفه و دین یـا تبیین هویت 
فلسـفه اسـالمی، فلسـفه از منظـر اهل بیت)علیهم السـالم( 
اسـت. شـهید مطهـری گوشـزد می کنـد که ترجمه فلسـفی 
بـه معنـاي عام و همچنین فلسـفه اولـی، 250 سـال در منظر 
اهل بیت)علیهـم السـالم( انجام شـده اسـت. ایـن کار از اوایل 
قرن دوم شـروع شـد و تا اواخـر دوره امامت، تقریباً 250 سـال 
در منظـر ائمـه معصوم بود. طبیعتـاً موضع گیـری اهل بیت در 
اینجـا برای ما بسـیار کارسـاز اسـت. برخـی تصریـح کرده اند 
مصیبت دومی که بر مسـلمانان رفته و اعظم از مصیبت اولـ  
ـ اسـت، همین ترجمه علوم و ورود آن به فضای  حادثه سـقیفه 
اندیشـه اسـالمی اسـت. در اینجا این پرسـش مطرح می شود 
که اگر واقعاً چنین اسـت و مصیبت بر مسـلمانان بوده اسـت، 
چـرا اهل بیت)علیهـم السـالم( بـا آن مخالفـت نکرده انـد یـا 
ایده شـان را مطـرح نکرده انـد. اگر بگویید اهل بیـت در خفقان 
ـ که قبـول نداریم درباره این مسـئله خفقانی بوده  می زیسـتند 
ـ چرا دسـت کم نزد خـواص به مقابلـه نپرداخته اند؟ ائمه  باشـد 
می توانسـتند مقابله کنند، ایده شـان را بگویند و مباحث فراوانی 
در ایـن بـاره مطرح کننـد. واقعاً اگـر این گونه می بـود، امروز ما 
بایـد با انبوهـی از روایات در نقد و نفی و طرد فضای فلسـفه و 
فلسـفه ورزی دانش های بشـری مواجه باشیم؛ چون فلسفه ای 
که ترجمه شـد، فقط فلسـفه اولـی نبود، بلکه مجموعـه ای از 

دانش هـا از جمله فلسـفه اولـی بود.
نکتـه مهـم دیگر این اسـت که خلفایی کـه فلسـفه را آوردند 

ـ عقلشـان  ـ مثـاًل مأمـون کـه بیت الحکمـه را تشـکیل داد 
بـه انـدازه اي نبـود کـه فلسـفه اولـی را بفهمنـد. آنـان در پی 
کیمیـا، طـب، جغرافیـا و ماننـد اینها بودنـد که بـه درد فضای 
حکومتی شـان بخـورد. انبوهی از دانش  ها وارد جامعه اسـالمی 
شـد؛ ولـی خلفا کمتـر از این بودنـد که مباحث فلسـفه اولی را 
بفهمند. فلسفه اولی دانشـی بود از جملة انبوهی از دانش ها که 

با عنوان فلسـفه وارد مسـلمانان شد.
برخـی مرتـب داد سـخن می دهنـد کـه ائمه مخالف فلسـفه 
بودنـد؛ امـا مـا هر چـه در میـان کلمـات این بزرگان گشـتیم 
سـه روایت بیشـتر در این باره نیافتیم که مسـتقیماً نقد فلسفه 
کنـد. برخی نیـز می گویند اصحـاب اهل بیت مخالف فلسـفه 
بودنـد و نـام چهار یـا پنج نفر از اصحـاب را ذکر می کنند. اتفاقًا 
وقتی به شـرح حـال ایشـان مراجعه می کنید، می بینیـد اصالً  
این گونه نیسـت. در برخـی موارد نیز در نقد فلسـفه به روایاتی 
توجـه داده می شـود کـه در آنهـا آمـده اسـت هیـچ کجا علم 
صحیـح پیـدا نمی کنیـد مگـر در نـزد مـا اهل بیـت. چنان که 
گفتیـم در مجموع سـه روایت داریم که به مخالفت با فلسـفه 
می پـردازد. یکی از آن روایات، روایت ابوهاشـم جعفـری از امام 
یازدهم)علیه السـالم( اسـت. این روایت بسـیار طوالنی است و 
در آن امـام معصـوم می فرماینـد در آینده کسـانی خواهند آمد 
کـه چنین اند و امیرانشـان چنـان و اخالق مردم به چه شـکل 
درمی آیـد، تـا اینکـه می فرمایند »علمائهم شـرار العلمـاء«. در 
ادامـه روایـت  آمده اسـت: »انهم یمیلون الفلسـفه و التصوف«. 
بـرای خـود بنـده مجعول بـودن ایـن روایـت واضح اسـت. نه 
اینکـه روایـت ضعیف باشـد، تقریبـاً از قرن دهم به بعـد از این 

روایـت گزارشـی در هیـچ جا وجود نـدارد.
دومیـن روایتی کـه پاره ای از مخالفان فلسـفه به آن تمسـک 
می کننـد، قطعـه ای اسـت کـه در توحیـد مفضل آمده اسـت. 
در ایـن روایـت، امام صادق)علیه السـالم( می فرماینـد: زیان و 

خسـران و مـرگ بر کسـانی را که منتحلین فلسـفه هسـتند. 
بایـد چنـد نکتـه دربـاره این روایـت بگویـم. نکتـه اول اینکه 
منتحل از انتحال اسـت و انتحال یعنی انتسـاب سخن دیگری 
بـه خـود؛ مثاًل شـخصی شـعر گفته اسـت؛ امـا از آنجـا که در 
میان مردم معروف نیسـت، دیگری آن شـعر را بـه نام خودش 
ـ اگر  تمـام می کنـد. با توجـه به این نکتـه، منتحلین فلسـفه 
ـ یعنی  قبـول کنیم که امام چنیـن واژه ای را به کار برده اسـت 
مدعیـان نابجای فلسـفه یـا همان مدعیـان دروغین فلسـفه، 
فیلسـوف نماها. اگـر در ایـن واژه دقـت کنیـد، خواهیـد دید نه 
تنهـا در ذم فلسـفه نیسـت، بلکـه آن را مـدح می کنـد؛ چـون 
نشـان می دهـد امـر صحیحی اسـت که عـده ای بـه نابجا آن 
را به خودشـان نسـبت می دهند. حضـرت می فرماینـد زیان و 
خسـران و مرگ بر مدعیان دروغین فلسفه. چطور دل هایشان 
کـور شـده اسـت از دیـدن ایـن خلقـت عجیـب تـا جایی که 
تدبیـر و عمد را در شـکل گیری این خلقت انکار کردند. بسـیار 
واضح اسـت که بحث درباره فالسـفه ای اسـت که به سـمت 

مادی گرایـی و دهـری حرکـت کرده اند.
بـا کمـال تعجـب و شـگفتی باید گفـت روایت سـومی که در 
مخالفـت با فلسـفه بـه آن اسـتناد می شـود، روایتی اسـت که 
در اصـول کافـی، جلـد اول، صفحـه 91 آمده اسـت. سـندش 
مقداری به لحاظ کتاب، اتقان بیشـتری دارد. از امام سجاد)علیه 
السـالم( راجع به توحید سـؤال کردند. حضرت فرمودند: خدای 
متعـال می دانسـت در فضـای آخرالزمـان افـرادی می آیند که 
عمیق النظرنـد. ناب ترین آیات قـرآن در ارتباط با خداشناسـی، 
بـرای آنان اسـت. اینها را نازل کرد هر کسـی بخواهد جلوتر از 

ایـن برود بـه هالکت مـی افتد.
دو نکتـه را دربـاره این روایت باید تذکـر داد. اول اینکه در معنای 
تعمـق، زیـاده روی و افراط یا اصاًل ذکر نشـده اسـت یـا اگر ذکر 
شـده اسـت جزو معانی اصلی کلمه نیسـت، بلکه معنای طلب، 



تدریـج و... نیـز در ایـن کلمه خوابیده اسـت. تعمق یعنـی آرام آرام به عمق رسـیدن. نکته دیگر این 
اسـت کـه وقتـی واژه تعمـق را در روایات دیگر مشـاهده کنید، خواهیـد دید که ایـن واژه در معنای 
مذمـوم بـه کار رفته اسـت؛ اما این دلیل نمی شـود که ایـن واژه در همه جا در معنـای مذموم به کار 
رفته باشـد. مواردی هم وجود دارد که این واژه در فضای مدح به کار رفته اسـت. چون می دانسـتند 
در آخرالزمان افراد دقیقی می آیند یعنی آیه بسـیار سـطحی و عادی در توحید را گفت و گفت از این 
جلوتـر نرویـد و تعمق نکنید. واقعا می شـود ایـن برداشـت را از این فضا کرد. پس ایـن عرصه را به 
آنهـا عرضـه کـرد، چـرا خداوند از اول نگفت تعمق و تفکر نکنید. چـرا این آیـات را آورد. عرضه این 
آیـات بالفاصلـه بعـد از آن فضا، فضای مدح اسـت. جمالت صدرالمتألهین ذیل این روایت بسـیار 
زیباسـت. مالصدرا می فرماید به واسـطه مواهب الهی ای که بر من شـد، متوجه شـدم آیات قرآن 
مثـل سـوره توحیـد و اوایل سـوره حدید و آیت الکرسـی را عمیق می فهمم و حیفم آمـد درباره آنها 
ننویسـم. پس شـروع به تفسـیر کردم. تفسـیر مالصدرا ده جلد اسـت. وی در ادامه می گوید یکی 
دو سـال یا بیشـتر گذشـت کـه این روایـت را دیدم. فهمیدم روایـت ناظر بر من و امثال من اسـت. 
پـس، از التـذاذ معنـوی ای که به من دسـت داد، پر و بال درآوردم. این نشـان از این اسـت که فضای 
ایـن روایت، فضای مدح اسـت. مرحوم شـعرانی در حاشـیه این روایت می گوید اگر بـه روایات نگاه 
کنیم، خواهیم دید که تعمق دو اسـتعمال دارد: یکی مذموم اسـت و یکی ممدوح اسـت که اشـاره 

بـه این روایـت و امثال این روایـت دارد.
کتـاب بـرای مطالعـه بیشـتر معرفی می کنـم. به آنچه گفته شـد نباید اکتفا کنیـم، بلکه ممکن 
اسـت نظرهـای دیگـری هم باشـد. یکی از بهتریـن آثار در ایـن بخش، کتاب عقل در هندسـه 
معرفـت دینـی اثـر حضرت آیت اهلل جوادی اسـت. ایشـان در این اثر کار اصول فقهی انجـام داده 
و تعامـل عقـل و دیگـر دانش هـا را با آموزه هـای نقلی که فراینـد نهایی اش اجتهاد دینی اسـت 
نشـان داده اسـت. یکـی از مهم تریـن کمبودهایـی کـه در اصـول فقه وجـود دارد، نحـوه تعامل 
دانش هـای بشـری بـا علوم نقلی اسـت اینکه آیـا تعامل آنها حجیـت دارد یا خیـر؟ آیا عام نقلی 

را بـا خـاص غیرنقلـی می توانیم تخصیص بزنیـم یا خیر؟
کتاب دیگر منطق فهم دین اثر آقای رشـاد اسـت. بررسـی فقهی فلسـفه ورزی و فلسـفه آموزی 
اثـر آقـای اعرافـی نیـز در همین فضا اسـت. آقای اعرافـی در این اثـر، همین روایـات و تمام ادله 
مخالفان و موافقان فلسـفه را آورده و به بررسـی آنها پرداخته اسـت. اثر دیگر درآمدی بر چیسـتی 
فلسـفه اسـالمی است که چیستی فلسفه اسـالمی را از منظر چندین تن از استادان بررسی کرده 

اسـت. فلسفه فلسفه اسالمی اثر آقای خسـروپناه نیز مفید است.
کارکردهاى فلسفه

در بیشـتر کتاب های فلسـفی از هدف و غایت دانش فلسـفه سخن گفته می شـود؛ اما این کافی 
نیسـت و بایـد به کارکردهای فلسـفه نیز پرداخـت. چند کارکرد یادداشـت کـرده ام؛ اما باید توجه 
داشـت که اینها اسـتقرایی اسـت و می توان به آنها افزود. یکی از کارکردهای فلسـفه که کارکرد 
ذاتی اسـت، کشـف واقع و پاسـخگویی به پرسـش های فطری بشـر است. انسـان متوجه است 
که یکی از راه های رسـیدن به پاسـخ این پرسـش ها، تعقل و تفکر اسـت. یکی از حقایق پیش 
روی انسـان نیز خود دین اسـت. یکی از پرسـش های آدمی این اسـت که آیا دین مطابق نظام 

هسـتی اسـت یا خیر؟ کار دین چیست؟
کارکرد دوم فلسـفه این اسـت که می توان با چنین دانشـی حتی با کسـانی به گفتگو نشسـت 
کـه دیـن را قبول ندارند. این خاصیت را زبان عرفانی ندارد. فلسـفه حتی این قابلیـت و کارکرد را 

دارد کـه در درون دیـن نیز به کار گرفته شـود.
کارکرد سـوم فلسـفه در کالم اسـت. کالم دانشـی بسیار جدی اسـت و ظرفیت های گسترده ای 
دارد، هـم بـه لحـاظ محتـوا و هـم روش. یکی از چیزهایی که به شـدت می توانـد موجب ارتقای 
کالم شـود، فلسـفه است. تعامل فلسفه و کالم از زمان خواجه نصیر شـروع شد؛ البته پیش از آن 
هـم می تـوان آن را ردیابـی کـرد. در دوره معاصر برخی آثار مالصـدرا را از یک منظر می توان آثار 

ـ فقط کالم باشـد. ـ بنابر گفته برخی  کالمی دانسـت، نه اینکه 
کارکرد دیگر فلسـفه در فضاهای عرفانی و کشـف و شـهود اسـت. صدرالمتألهین به این کارکرد 
توجـه ویـژه کـرده اسـت. بـزرگان اهل معرفت می گویند نسـبت فلسـفه و دانش هـای عقلی با 
دانـش عرفـان، همچون نسـبت دانش منطق با فلسـفه اسـت. یکی از مشـکالت ما این اسـت 
کـه مباحـث عرفانی و معنوی ما در بسـتر عقالنیت رشـد نمی کند و بسـیار آسـیب پذیر اسـت؛ 

امـا در فضـای سـنتی حـوزه، روال بر این بوده اسـت که شـخص ابتـدا به فراگیـری دانش هایی 
چون فلسـفه، فقه و کالم می پرداخت و وقتی مراحلی از فلسـفه را پشـت سـر می گذاشـت و به 
مرحله ای از عقالنیت می رسـید، آنگاه وارد سـلوک می شـد؛ بنابراین می توانسـت آنچه به دسـت 
مـی آورد، تحلیـل کند و دچار اشـتباه نشـود. یکی از دالیلی که موجب شـد شـطحیات به تدریج 
کم شـود همین اسـت. این، رشـد عقالنیت اسـت و معنویت باید در بسـتر عقالنیت رشـد کند.

کارکـرد دیگـر فلسـفه در حیطـه علوم انسـانی اسـت. از قدیم این بحـث مطرح بوده اسـت که 
فلسـفه ام العلـوم اسـت؛ امـا هیچ گاه به صـورت دقیق، تأثیـرات این علم بـر دانش هـای دیگر را 
توضیـح نداده انـد. ایـن ضعـف امروزه نیـز وجود دارد. اگر ترابط فلسـفه با سـایر علـوم به صورت 
دقیـق روشـن شـود، آغاز شـکل گیری فلسـفه های مضـاف در جامعه اسـالمی خواهد بـود. اگر 
نسـبت فلسـفه با دیگر دانش ها روشـن شـود می توانیم مبانی فلسـفی را به فلسـفه های مضاف 
تبدیـل کنیـم و آرام آرام در ایـن راه جلـو رویم. باید به شـکل فلسـفی درباره تثبیـت موضوع های 
علـوم، سـنخ ایـن موضوع ها، تبییـن روش ها و حکومـت قواعد فلسـفی در تمام الیه هـای این 
دانش هـا بحـث کنیـم. مثـاًل قانون علیت یکی از قوانینی اسـت که در فلسـفه اثبـات می کنیم. 
ده هـا قانـون دیگـر وجـود دارد کـه در ارتباط بـا قانون علیـت، از آنها بحث می شـود، مثل قانون 
الواحـد، قانـون سـنخیت و... . هیمنه قواعد فلسـفی در تمام پیکره دانش ها را باید بررسـی کنیم، 

چـه علوم انسـانی و چـه علوم تجربـی یا دانش هـای دیگر.
مضـاف بـر آنچـه گفتیم، در تعامل فلسـفه با علوم انسـانی می توان بـه این پرداخـت که هویت 
علم انسـانی چیسـت. کیفیت نظارت فلسفه بر چنین دانش هایی چگونه اسـت؟ اگر علم انسانی 
ـ بحثی که عالمه  بـه معنای رفتار انسـان اسـت که به مباحث اعتبـارات ذهنی مربوط می شـود 

ـ آنگاه نقش فلسـفه پررنگ خواهد شـد. طباطبایی مطرح کرده اند 
آموزش فلسفه

درباره آموزش فلسـفه باید گفت سـطوح و الیه هایی از فلسـفه برای همگان الزم اسـت. بشـر 
بر بسـتر تعقل کار می کند و هرگاه از این فضا خارج شـده، دچار مشـکل شـده اسـت. نمی گویم 
همـه بدایة الحکمـه بخواننـد، بلکه همـه باید در حدی با فلسـفه و آزاداندیشـی آشـنا باشـند به 
گونـه ای کـه رشـد و تربیـت فرزندان ما بر پایه های عقالنی و اندیشـه های تعقلی شـکل بگیرد. 
ذهـن وقتـی عقالنـی شـود، دین را بهتر و با اسـتحکام بیشـتری می پذیـرد و می دانـد چگونه با 

شـبهات برخـورد کند. باید بـرای اینهـا برنامه ریزی کنیم.
یـک نکتـه دیگـر درباره آموزش فلسـفه بـرای طالب اسـت اینکه توقع ما از فلسـفه چیسـت. 
فلسـفه پاسـخگوی همه نیازهای انسانی در همه سطوح نیسـت. نباید توقع داشته باشیم فلسفه 
مشـکالت روانی و اجتماعی و خانوادگی را حل می کند. فراگیری فلسـفه آغاز مشـکالت اسـت. 
دغدغه ها شـروع می شـود. لزوماً فکر نکنیم سـعادت در آموختن فلسـفه اسـت. بله، از فلسـفه و 
فلسـفه اسـالمی سـخن گفتیم و بیان کردیم که جایگاه هر یک کجاسـت؛ اما این گونه نیسـت 
کـه فکـر کنیم اگر آنچه به نام فلسـفه مصطلح اسـت یاد نگیریـم، دنیا و آخرتمان خراب اسـت. 
بایـد بـه اسـتعدادیابی بپردازیـم. اگرچه نیاز اسـت همه طالب فلسـفه را تا حـدی بیاموزند، فقط 
عـده ای بایـد به صورت تخصصی بـه این دانش بپردازند. توقع های زیادی از فلسـفه وجـود دارد. 
بسـیار گفته می شـود که فلسـفه کجا و دین کجا. باید بگوییم قصد ما مقایسـه فلسـفه و دین 
نیسـت، مگر فلسـفه می تواند جای دین را بگیرد؟! یا حتی دین نمی تواند جای فلسـفه را بگیرد. 

هر چیزی سـر جای خودش اسـت.
کسـانی کـه می خواهنـد بـه فهم عمیقـی از گزاره های معرفتی برسـند، یعنـی در حـوزه معارف 
دیـن مجتهـد شـوند یا کسـانی کـه می خواهنـد متخصص در فلسـفه یـا متخصـص در کالم 
شـوند و کسـانی کـه می خواهند در وادی فلسـفه عرفـان کار کنند و حوزه های معرفت شناسـی 
را عمیقـاً دنبـال کننـد یـا به فلسـفه های مضـاف بپردازند، چنین کسـانی بایـد در دو سـطح به 
فلسـفه کالسـیک بپردازند. یک سـطح، پیش از اجتهاد اسـت که البته از حد متعارف و معمولی 
بیشـتر اسـت، مثل خواندن بدایة الحکمه، نھایة الحکمه، شـرح منظومه و بخشی از اسـفار. اما اگر 
شـخص می خواهـد در فلسـفه، مجتهد و متخصص شـود و تاثیراتش عمیق باشـد، قطعـاً باید 
فلسـفه آموزی را بـه مـدت طوالنـی و با همـه تالش ها و کوشـش ها و با همه هـوش و حواس 

و بـا همـه ابزارها دنبـال کند.



فلسفه فلسفه اسالمى
نویسنده در این مقاله با اشاره 
بـه معضل عدم جریان سـازى 
حـوزه  در  اسـالمى  فلسـفه 
علـوم انسـانى و دالیـل وجود 
ایـن معضـل پیـش از زمـان 
مالصـدرا، مدل هاى عقالنیت 
در دنیاى اسالم و کارکردهاى 
آنهـا و دلیـل افول علـوم پایه 
رشـد  و  اسـالم  دنیـاى  در 
ایـن علـوم در غـرب پرداخته 
و سـپس بـه تبییـن مسـائل 
فلسـفه مضـاف و گونه هـاى 
مختلـف آن پرداختـه اسـت. 
ایشـان با برشـمردن مسـائل 
فلسـفه مضاف به فلسـفه، به 
تعریـف، غایـت و روش هـاى 
تحقیـق پرداختـه و مباحـث 
فلسفه فلسفه اسالمى را بیان 

اسـت.  کرده 

فلسـفه  چیسـتى  و  هسـتى 
اسـالمى

 در این مقاله نویسنده ابتدا فلسفه را 
در سه معنا تعریف و سپس موضوع، 
روش و غایت و کاربرد هر یک را بیان 
می کند و سـپس به اهمیت فلسـفه 
و تفـاوت آن بـا حکمت مى پـردازد. 
نویسـنده بـا معرفـى مکاتـب مهـم 
فلسـفه اسـالمى و ویژگى هاى شان، 
غلبـه هـر یـک از عقـل اشـراقى و 
وحـى را ُمقّسـم آنهـا بـه مشـائى، 
اشـراقى و متعالیـه مى داند، سـپس 
به دالیل رشـد و گسترش فلسفه در 
بین تشـیع و ایران و مغرب اسـالمى 
و معرفى بزرگان فلسـفى و آثارشـان 
پرداخته و راه آموزش بهتر فلسـفه را 
تلفیقى از روش هاى سـنتى و جدید 
مى دانـد و سـیر آموزشـى را با کتب 
مربـوط معرفـى مى کند؛ سـپس به 
ارتبـاط فلسـفه با الهیـات به معناى 
اعـم و اخـص پرداختـه و در ادامـه 
بـا پاسـخ بـه شـبهه وجود فلسـفه 
اسـالمى، مخالفان فلسفه اسالمى را 
به متشـرعان نقل گـرا و عالقه مندان 
فلسـفه غربـى تقسـیم می کنـد و 
بـه شـبهات آنـان پاسـخ مى دهـد. 
ضعف هـاى  نهایـت،  در  نویسـنده 
کنونـى فلسـفه اسـالمى را از جمله 
عـدم ارتباط بـا فلسـفه هاى دیگر را 

بر مى شـمرد.

تطـور فلسـفه در بسـتر 
تاریـخ

 در ایـن گفت و گو اسـتاد سـیر 
تاریخى شـکل گیرى فلسـفه و 
جریان هاى فلسـفِى سـده هاى 
مختلـف  را بـه همـراه معرفـی 
برجسـتۀ  شـخصیت هاي 
فلسفه اسـالمى و فلسفه غرب 
بـه اجمـال توضیـح مى دهد و 
دربـاره اهمیـت تاریخ فلسـفه 
ـ  آن  فراگیـرى  ضـرورت  و 
اگرچـه بـه صـورت مختصـرـ  
بـراى طـالب سـخن می گوید 
و در ایـن بـاره کتاب هایـی هم 
معرفـی می کنـد. در ادامه این 
گفتگـو، بـه وضعیـت موجـود 
فلسـفه و جریان هاي فلسـفى 
اسالمى و منتقدان آن  بررسى 
مخالفـان  همچنیـن  و  شـده 
کلـى فلسـفه را تقسـیم بندى 
و تحلیلـى اجمالـى از مجموع 
شـده  ارائـه  جریان هـا  ایـن 

ست. ا

فلسفه اسالمى، پویایى 
و پایایى

اسـتاد  گفتگـو  ایـن  در   
عبودیـت دربـاره روش هاى 
و  فلسفه نویسـى  تاریـخ 
و  یـک  هـر  مزیت هـاى 
بـه  توجـه  عـدم  دالیـل 
فلسفه نویسـى  تاریـخ 
سـخن گفته اسـت. ایشـان 
پاسـخ بـه نیازهـاى فکـرى 
بنیـادى بشـر را مهم تریـن 
انتظـار از فلسـفه دانسـته و 
بـه ضـرورت پرداختـن بـه 
فلسـفه در جامعه و اهمیت 
پرداختـه  نقـادى  و  نقـد 
تشـابه  همچنیـن  اسـت. 
موضوعات و روش هـا و... در 
فلسـفه اسـالمى با مسـائل 
متـون اسـالمى، مشـکالت 
و وضعیـت کنونـى فلسـفه 
در ایـران در ایـن مصاحبـه 
تبییـن شـده اسـت. اسـتاد 
در انتهـا با تأکیـد بر اصالح 
یـا  سـازگارى  روش هـا 
روش  و  هـدف  ناسـازگارى 
فیلسـوفان بـا مـذاق شـارع 
اولویت داشـتن  و  مقـدس 
هر یـک بر دیگـرى را مورد 

اسـت. داده  قـرار  توجـه 

تمدن و فلسفه اسالمى
در این مصاحبه اسـتاد الویري 
عرصـه  در  را  فلسـفه  تأثیـر 
از  باقیمانـده  آثـار  و  میـراث 
کتـب، سـمت و سـو دادن بـه 
تمـدن اسـالمى و جهت دهـى 
و  خـود،  زمـان  علـوم  بـه 
اثرگذارى بر تمـدن و مدیریت 
بررسـى کرده است و به دالیل 
تأثیـر فلسـفه غـرب و انفعـال 
جوامـع  در  اسـالمى  فلسـفه 
کنونـى اسـالمى و راهکارهاى 
حل آن پرداخته اسـت. ایشان 
سـپس نحـوه کاربردى کـردن 
فلسـفه در جامعـه، به خصوص 
بـه وسـیله فلسـفه هاى مضاف 

را  توضیـح داده اسـت.

فلسفه هاى مضاف
 در ایـن مصاحبـه اسـتاد بـه 
نقش فلسـفه در زندگـى و آثار 
آن بـر عرصه معرفتـى و عملى 
انسـان اشـاره می کنـد و نقش 
فلسـفه در علـوم انسـانى و... و 
روش هـاى کاربردى کردن آن را 
توضیح می دهد. ایشـان سپس 
در مـورد فلسـفه هاى مضـاف، 
فوائـد آن از جملـه جنبه هـاى 
سـلبى و ایجابـى و نحوه تولید،  
توضیحاتى همـراه با مثال بیان 
مى کنـد. در آخـر نیـز در مورد 
اینکـه آیـا در فلسـفه مضـاف، 
مى شـود  بحـث  نیـز  روش  از 
یـا خیـر و چگونگـى اسـتفاده 
از فلسـفه بـراى تحقـق علـوم 
انسـانى در حـوزه، نکاتـى بیان 

است. شـده 
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فلسفه فلسفه اسالمی

                                                                       حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه*

اشاره
چـرا علـوم پایـه و دقیـق در غـرب جدیـد و معاصر رشـد مى کنند؛ ولـى در جهان اسـالم به افـول مى گراینـد؛ زیـرا روز به روز 
عقالنیت سـینوى سـیر نزولـى و عقالنیت صوفیانه سـیر صعودى در جهان اسـالم پیـدا مى کند؛ ولـى این فرایند در غرب سـیر 
معکوس داشـته اسـت. پـس با رشـد و حاکمیت فرقه هـاى صوفیانـه در جهان اسـالم، عقالنیـت کل نگرانه غیراسـتداللى پیش 
مـى رود و نـه تنهـا بـه حقایق مـادى و جزئـى وقعـى نمى نهـد و آن را نازل تریـن مرتبه هسـتى مى یابـد، بلکه حتـى عقالنیت 

شـخص محورانه او نمى توانـد بـه دفـاع قابلى نسـبت به آموزه هـاى دینى بپـردازد.
....پیشـنهاد نگارنـده ایـن اسـت که نه تنهـا بازنگـرى و بازپژوهـى آثار فیلسـوفان یونان و شـارحان آنهـا ضـرورت دارد، بلکه 
بایـد بـه فلسـفه جدیـد غـرب نگریسـت و نوآورى هـاى فیلسـوفان عقل گـرا، تجربه گـرا و حتـى شـکاك و نسـبى گرا را پاس 
معرفت شناسـانه داشـت. پاس داشـتن فلسـفه جدید غرب به معناى پذیرش دسـتاوردهاى آن نیسـت، بلکه به منظـور بالندگى، 

رشـد و توسـعه در فلسفه اسـالمى است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم والمسـلمین عبدالحسـین خسـرو پناه، محقق و مدرس فلسـفه و کالم اسـالمی اسـت. کتبی چون: تاریخ تحلیلیـ  انتقادی فلسـفه اسـالمی، اصطالح نامه فلسـفه، 
جریان های فکری ایران معاصر، فلسـفه فلسـفه اسـالمی و مقاالتی چون: آسیب شناسـی فلسـفه اسـالمی تاریخچه معرفت شناسـی نظریه بداهت در فلسـفه اسـالمی و مواردی دیگر 

از آثار علمی ایشـان اسـت.

  نگاه درجه دوم به فلسفه اسالمى  
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بـدون شـک فلسـفه اسـالمی، کارکـرد و کاربـرد معینـی در 
عرصـه الهیـات و دفـع شـبهات کالمـی، به ویـژه شـبهات 
جدیـد کالمـی دارد؛ اما بایـد به این مطلب هم توجـه کرد که 
یکـی از معضالت و کمبودهای فلسـفه اسـالمی، بـه کارکرد 
و کاربـرد فلسـفه و جریان سـازی آن در حوزه هـای علـوم 
انسـانی و اجتماعی مانند اقتصاد، سیاست، حقوق، روانشناسی، 
جامعه شناسـی و غیـره برمی گردد؛ البتـه برخی گمان می کنند 
این آسـیب در گذشـته نبوده اسـت و فقط از زمان حکیم متأله 
مالصـدرا، یعنـی زمانی که فلسـفه و حکمت متعالیه منحصر 
در الهیات گشـته، آغاز شـده اسـت. بـه نظر نگارنـده، توجه به 
تاریخ فلسـفه اسـالمی، این گمان را مخدوش می سـازد. دلیل 

ایـن مطلـب را می تـوان چنین بیـان کرد:
اوالً گرچـه حکیمـان قبـل از مالصـدرا بـه اخالق و سیاسـت 
و اقتصـاد توجـه می کردنـد، این علـوم را زیرمجموعه حکمت 
عملی می دانسـتند؛ حکمتـی که خـود زیرمجموعه حکمت و 
فلسـفه مطلق بود. از طرف دیگر بر اهل فن پوشـیده نیسـت 
که فلسـفه مطلق، عنـوان یک دانش نبـود که حکمت نظری 
و عملـی، بخش هـای آن تلقی شـوند، بلکه فلسـفه مطلق به 
ـ بـه کار می رفـت و بر  ـ نـه اعتبـاری  معنـای علـوم حقیقـی 
چندین دانش مسـتقل اطالق می شـد؛ بر این اساس، حکمت 
عملـی از حکمـت نظری به یک معنا بریده بـود. این گونه نبود 
کـه فلسـفه اولی در حکمـت نظـری، عقالنیت پایـه و مبانی 

تئوریکـی حکمت عملـی را تأمین کند.
ثانیاً فیلسوفان اسالمی، تلقی خاصی از حکمت عملی داشتند. 
نگاه آنان به حکمت عملی، بیشـتر معطوف به احکام ارزشـی 
و بایـد و نبایدهـای فـردی و اجتماعـی آدمیان بـود و کمتر به 
مبانـی فلسـفِی احـکام ارزشـی توجـه می کردند؛ بـرای نمونه 
اخـالق محتشـمی و اخـالق ناصـری و امثـال اینهـا بیشـتر 
بـه علـم اخـالق و علم سیاسـت و علـم اقتصـاد پرداخته اند تا 
فلسـفه اخالق و فلسـفه سیاست و فلسـفه اقتصاد؛ هرچند به 
صـورت پراکنده به پاره ای از مباحث فلسـفی علوم اجتماعی و 
اخالقی و سیاسـی نیز توجه کرده اند؛ بر این اسـاس، حکیمان 
مسـلمان، غـرض و هـدف پیش گفتـه را با بهره گیـری از فقه 
جامـع اسـالمی تأمیـن می کردند و حکمت عملـِی هماهنگ 
بـا شـریعت را تدویـن می کردند و حاجتی به تأسـیس حکمت 
عملـی مبتنی بر حکمـت نظـری نمی دیدند. ضـرورت اقتضا 
می کنـد بـاب جدیـدی در فلسـفه اسـالمی بـا عنـوان مبانی 

فلسـفی علوم عملی گشـوده شود.
مهم تریـن مدل هـای عقالنیـت حاکـم در جهـان اسـالمی 
بـه لحـاظ تاریخـی عبارت انـد از عقالنیـت حدیثـی و اخباری 
یـا نقل گرایانـة ظاهرمآبانه، عقالنیـت  نقل گرایانـه، عقالنیت 
اعتزالـی، عقالنیـت اشـعری، عقالنیـت سـینوی و مشـائی، 
عقالنیت صوفیانه، عقالنیت اشراقی و عقالنیت صدرایی. این 
مدل هـای عقالنیـت، کارکردهـای گوناگونی در تاریخ اسـالم 
داشـته اند. عقالنیت سـینوی، هم از کارکرد طبیعت شناختی و 
مطالعـه جزء نگرانه برخوردار بـوده و هم توان دفـاع از الهیات و 
مباحـث کالمی را داشـته اسـت؛ ولـی مدل های دیگـر یا فاقد 
ایـن دو کارکـرد یـا ناتـوان در یکـی از آن دو بوده انـد. توضیـح 
مطلـب ایـن اسـت که عقالنیـت حدیثی و عقالنیت اشـعری 
بـا توجـه به رویکـرد کل نگرانـه اي کـه دارند، به علـوم جزئیه 
بی مهـری می کننـد و حتـی مالصـدرا بـه ابن سـینا خـرده 
می گیـرد کـه چـرا وقـت خـود را صـرف مسـائل کـم ارزش 

طبیعت شـناختی می کنـد و آن را اتالف وقت می شـمارد؛ البته 
یک امتیاز در مدل عقالنیت اشـراقی و صدرایی این اسـت که 
به سـمت دفاع عقالنـی از آموزه هـای دینی رفته اسـت و این 

هـدف مهـم را دغدغه اصلـی خـود می داند.
حکمـت و عقالنیـت صدرایـی آن قـدر قابلیـت دارد کـه بـا 
توسـعه اي که عالمه طباطبایی و شـاگردانش بـه آن داده اند و 
می دهند، در برابر شـبهات مارکسیسـت ها و روشنفکران دینی 
معاصـر بایسـتد و آنهـا را با عقالنیت خود پاسـخ دهـد. برخی 
عقالنیـت صدرایـی را حتی در دفـاع از آموزه های فقهی به کار 
می گیرنـد و از ایـن جهـت حکمـت صدرایی عـالوه بر عقاید 
بـه فقـه و اخالق هم مـدد می رسـاند. کتاب نظام حقـوق زن 
در اسـالم اثـر اسـتاد مطهـری و زن در آینـه جـالل و جمـال 
اثر اسـتاد جوادی آملی و نیز سـایر کتاب های ایشـان و اسـتاد 
مصبـاح و اسـتاد سـبحانی در باب حقوق بشـر و حقـوق زن و 

حقـوق جزا و غیـره، شـاهد بر این مدعا اسـت.
عقالنیـت اعتزالـی نیـز گرچـه در دوران قبـل از عصر ترجمه 
فلسـفه، متفـاوت از بعـد از عصر ترجمه اسـت، قبـل از دوران 
ترجمـه، عقالنیت تمثیلـی و بعد از ترجمـه، عقالنیت تمثیلی 
و قیاسـی را می پذیـرد و در هـر دو دوره، رویکـرد جزء نگرانـه 
بـه عالـم طبیعـت دارد؛ ولـی به دلیل  روش شناسـی ظنـی، در 
اثبـات الهیـات ناتوان اسـت؛ بر همین اسـاس هیچ یـک از دو 
کارکرد طبیعت شـناختی و الهیات عقلـی از عقالنیت صوفیانه 
برنمی خیـزد. بـه نظـر نگارنـده فقـط عقالنیـت سـینوی و 
عقالنیت نقـل و عقل گرایانه، به گونه ای روش شناسـی خود را 
تبیین و تدوین کرده اند که جزء و کل هسـتی اهمیت می یابد؛ 
البتـه میان این دو مـدل عقالنیت نیز تفاوت هایی وجـود دارد. 
عقالنیـت عقـل و نقل گرایانـه، مدلـی از عقالنیـت اسـت که 
نخسـتین بار شـیخ مفید آن را ارائه کرد؛ ولی نسـل بعدی یعنی 
سـید مرتضی و شـیخ طوسـی فقط آن را در عرصه عقاید، فقه 
و اخـالق بـه کار گرفتنـد و متأسـفانه همانند جابـر بن حیان و 
ابن هیثـم از آن در عرصه علوم جزئیه اسـتفاده نکردنـد. در این 
میان عقالنیت سـینوی خود را با دو کارکرد پیش گفته، نمایان 

و متمایز سـاخت.
حـال کـه مدل هـای گوناگـون عقالنیـت در تاریخ اسـالم به 
اختصار بیان شـد، روشـن می شـود چرا علـوم پایـه و دقیق در 
غـرب جدیـد و معاصـر رشـد می کنند؛ ولـی در جهان اسـالم 
بـه افـول می گراینـد؛ زیـرا روز به روز عقالنیت سـینوی سـیر 
نزولی و عقالنیت صوفیانه سـیر صعودی در جهان اسـالم پیدا 
می کند؛ ولی این فرایند در غرب سـیر معکوس داشـته اسـت. 
پـس با رشـد و حاکمیـت فرقه های صوفیانه در جهان اسـالم، 
عقالنیـت کل نگرانـه غیراسـتداللی پیـش مـی رود و نه تنها 
بـه حقایـق مـادی و جزئـی وقعـی نمی نهـد و آن را نازل ترین 
مرتبه هسـتی می یابـد، بلکه حتی عقالنیت شـخص محورانه 
او نمی توانـد به دفاع قابلی نسـبت به آموزه های دینـی بپردازد. 
متأسـفانه با شـبهاتی که غزالی در کتاب تهافت الفالسـفه به 
فلسـفه سـینوی وارد کـرد و بـر اثـر اصالـت دادن بـه عرفان و 
تصـوف، فلسـفه سـینوی بـا دو کارکـردش به حاشـیه رفت؛ 
هرچنـد شـیخ اشـراق، میردامـاد و مالصـدرا با ارائه فلسـفه و 
مدل عقالنی خود توانسـتند با ترکیب عرفان و فلسـفه و دل و 
عقل، یکی از کارکردهای فلسـفه سینوی یعنی دفاع از الهیات 
اسـالمی را احیـا کننـد؛ بنابـر ایـن می تـوان گفـت عقالنیت 
تصـوف از مهم تریـن عوامـل رکـود علـوم تجربـی در جهان 

اسـالم بوده اسـت و به صورت کالسـیک این آسـیب جدی را 
غزالی رقم زده اسـت.

اهمیت فلسفه هاى مضاف
فلسـفه دانشـی اسـت که با علل و مبادی نخسـتین )هم علل 
نخستیِن هستی شناختی و هم علل نخستیِن معرفت شناختی( 
و معقوالت ثانیه فلسفی و سایر مبادی تصدیقی علوم سروکار 
دارد و بـه همیـن دلیـل، همه حقایق کلی مانند اصل هسـتی، 
وجـود معرفـت، وجـود نفس، وجود خـدا، عوالم هسـتی، وجود 
اعتباری و غیره باید در آن بررسـی شـود. امروزه، فلسفه نه تنها 
بـه صورت یـک دانـش، بلکه به شـکل دانش هـا و مکاتب و 
گرایش هـای مختلف و با معانی گوناگون، نمایان شـده اسـت. 
یکی از مدل ها و معانی فلسـفه، فلسـفه های مضاف اسـت که 

هـر دسـته از آنها به گونه ای تعریف می شـود.
برخـی از فلسـفه های مضـاف بـه پرسـش های درون علمـی 
و دسـته ای بـه پرسـش های برون علمـی پاسـخ می دهنـد 
و همچنیـن روش برخـی فلسـفه های مضـاف، تاریخـی و 
دسـته ای منطقی اسـت. برای روشن شـدن این مطلب، باید به 
روش شناسـی کشف فلسـفه های مضاف و چگونگی تأسیس 

نظریـه دیدبانـی پرداخـت تا روشـمندانه به نتیجه  برسـیم.
الـف( فلسـفه مضـاف به علـوم )دانـش درجـه دوم( مدلـی از 
فلسـفه اسـت که بـا رویکـرد توصیفی ـ تاریخـی دربـاره علوم 
سـخن می گویـد، ماننـد فلسـفه معرفـت دینی، فلسـفه علوم 
تجربی، فلسـفه علوم اجتماعی و غیره. این نوع از فلسـفه های 
مضـاف در صدد اسـت پس از تحقق تاریخی رشـته علمی اي 
کـه مضاف الیه واقع شـده اسـت، دربـاره پرسـش های بیرونی 
آن دانـش همچـون تعریـف و روش و رابطـه آن با علوم دیگر 
و... بحـث کنـد و پاسـخ آنها را بـا روش تاریخی به دسـت آورد 
و بر این اسـاس به توصیه بپردازد؛ یعنی فیلسـوف علم در این 
مدل فلسـفی، تابع عملیات پیشـین اسـت. شـاید وجه تسمیه 

چنین دانشـی به فلسـفه، رویکـرد کالن آن به علوم باشـد.
ب( فلسـفه مضاف به علوم )دانش درجه دوم( مدلی از فلسـفه 
اسـت کـه بـا رویکرد هنجـاری و منطقـی درباره علـوم بحث 
می کنـد، مانند فلسـفه علم اقتصاد اسـالمی و فلسـفه منطق 
فهـم دیـن. با توجه بـه اینکه دانـش اقتصاد اسـالمی )نه فقه 
یا مکتب اقتصاد اسـالمی( و نیز فلسـفه منطق فهـم دین )نه 
اصـول فقه یـا مناهج التفسـیر( هنوز تحقق نیافتـه و تاریخی 
را پشـت سـر نگذاشـته اسـت، نمی توان با رویکـرد تاریخی و 
توصیفی به پرسـش های بیرونی آن پاسـخ داد؛ بر این اسـاس 
می تـوان پرسـش های بیرونـی آن را بـا رویکـرد منطقـی و 
اسـتداللی دنبال کرد و تعریف و روش و رابطه با علوم دیگر را 
در مقام بایسـته نه تحقق بررسـی کرد. تمام فلسفه های علوم 
تجربـِی دینـی از ایـن سـنخ اند؛ زیرا هنـوز این دسـته از علوم 
بـا فـرض امکانشـان، تحقق خارجـی پیـدا نکرده اند تـا بتوان 
بـا رویکـرد تاریخـی و توصیفی به پرسـش های بیرونـی آنها 

داد. پاسخ 
ج( فلسـفه رشـته های علمی یا دانش ها، معـارف  و دانش های 
درجـه دوم انـد؛ یعنـی ابتـدا بایـد معرفت هـای نظام مند فرض 
شـود؛ حـال ایـن معرفت ها بـه صـورت بالفعل شـکل گرفته 
باشـند و تاریخی را پشـت سـر گذاشـته باشـند، تا مسـائل و 
پرسـش های پیرامـون آنها معلـوم گردد یا اینکـه هنوز تحقق 

تاریخـی پیدا نکرده باشـند.



گونه هاى فلسفه هاى مضاف به رشته هاى علمى
همان گونـه کـه گذشـت فلسـفه مضاف بـه دانش و رشـته های علمـی، نوعی فلسـفه ورزی به 
معنـای تعقـل و تحلیل انـگاری اسـت که دانـش و رشـته های علمـی را موضوع پژوهـش قرار 
می دهـد تـا تحلیل های نظری و بیرونـی درباره آنها ارائه کند. این دسـته از فلسـفه های مضاف، 
محصول دانش هایی چون معرفت شناسـی، روش شناسـی و تاریخ اند و به لحاظ تقسـیمات علوم، 
طبقه بنـدی می شـوند؛1 مثاًل علـوم به لحاظ موضوعات، قابل تقسـیم اند به علومـی که موضوع 
آنهـا وجـود کلـی، وجود کلی سـعی، وجـود خاص کمی، وجـود خاص کیفـی، غیـرارادی، وجود 
خـاص کیفی ارادی اسـت که علومی چون فلسـفه اولی، عرفـان و کالم، ریاضیات، علوم طبیعی 
و علـوم انسـانی را تشـکیل می دهنـد و بر این اسـاس، فلسـفه های مضـاف به این علـوم، پدید 

می آیند.
تقسـیم دیگـر علـوم به لحاظ محمـوالت و احکام اسـت؛ زیرا احـکام یا حقیقی اند و یـا اعتباری 
و احـکام حقیقـی بـه احـکام خارجی و ذهنـی تقسـیم پذیرند؛ بدین  ترتیب می توان فلسـفه های 
مضاف به سـه علوم پیش گفته را به فلسـفه علوم حقیقی ـ خارجی، فلسـفه علوم حقیقی ـ ذهنی 

و فلسـفه علوم اعتباری طبقه بنـدی کرد.
سـومین تقسـیم علـوم بـه لحـاظ روش هـا و معیار ارزشـیابی علوم اسـت کـه به ایـن لحاظ، 
علـوم عقلـی، علـوم نقلـی، علوم شـهودی و علـوم تجربـی حاصل می آیـد. فلسـفه های این 
علـوم عبارت انـد از فلسـفه علـوم عقلی، فلسـفه علوم نقلی، فلسـفه علوم شـهودی و فلسـفه 

علـوم تجربی.

ـ منطقى چیستى رئوس ثمانیه و تفاوت آن با فلسفه هاى علوم با رویکرد تاریخى 
فلسـفه های مضـاف بـه علـوم از حیث مسـائل، بـا رئوس ثمانیه نسـبت عمـوم و خصوص من 

وجـه دارنـد؛ زیرا در فلسـفه های مضـاف از سـاختار و قلمرو 
علـم بحث می شـود و در رئـوس ثمانیه از ابـواب علم و این 
همان وجه اشـتراک آن دو اسـت. وجه اختـالف آنها در این 
اسـت کـه بحـث از مؤلف یـا واضع علـم، بیـان مرتبه علم 
ـ نه در فلسـفه هاي  و روش هـاي تعلیمـی در رئـوس ثمانیه 
ـ مطرح می شـود و حال آنکه بحـث از ترابط دانش  مضـاف 
بـا علـوم دیگر، لـوازم و پیامد هـای دانـش، پیش فرض های 
ـ نه  علمی و غیرعلمی دانش و غیره در فلسـفه های مضاف 

ـ تبیین و تحلیل می شـود. رئـوس ثمانیه 
رویکـرد رئوس ثمانیه، فقط توصیف اسـت؛ اما فلسـفه های 
مضـاف بـا رویکـرد توصیف، تبیین، تحلیـل و توصیه پیش 

می رونـد؛ یعنـی پـس از توصیـف و تحلیـل رشـته  علمی، بـه توصیه پـردازی به عالمـان جهت 
تحول علـم می پردازند.

مسائل فلسفه مضاف به فلسفه
1. شناسایی تاریخی و منطقی ماهیت دانش و چیستی آن؛

2. بررسی هندسه و قلمرو و ساختار دانش و بیان مهم ترین مسائل آن؛
3. معناشناسی مفاهیم کلیدی دانش؛

4. روش شناسی و کشف رویکردها و رهیافت های دانش؛
5. مباحـث معرفت شـناختی فلسـفه ماننـد چگونگـی توجیـه و اثبـات گزاره ها و بیان سرشـت 

)واقع نمایـی یـا ابزارنـگاری( آنها؛
6. پیش  فرض هـا و مبـادی علمی و غیرعلمی )تبین روان شـناختی و جامعه شـناختی( فلسـفه و 

رفتار جمعی و تأثیرگـذار عالمان؛
7. غایت و کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی فلسفه؛

8. مطالعه تطبیقی گرایش های مختلف دانش فلسفه؛
9. نسـبت و مناسـبات دانش با علوم و رشـته های علمی همگون و مرتبط )بیان نسـبت و تأثیر 

و تأثر آنهـا بر یکدیگر(؛
10. آسیب شناسی و کشف بایسته های دانش.

گفتنی اسـت مسـائل ده گانه با روش توصیف و تحلیل و رویکرد تاریخی و گاه جامعه شـناختی 
و روان شـناختی بررسـی می شـوند و سـپس با روش عقلی و با رویکرد منطقی در مقام توصیه، 

تحـول علمی حاصـل می آید. 
روش تحقیق در فلسفه فلسفه

روش تحقیـق2 بـه معنـای عـام عبارت اسـت از ابـزار گـردآوری اطالعـات و فهـم و توصیف و 
داوری نظریـه. بخـش نخسـِت روش تحقیـق به معنای عـام یعنی ابـزار گـردآوری اطالعات را 
فـن تحقیـق می گوینـد و آن را به میدانی و کتابخانه ای تقسـیم می کنند که تحقیق میدانی خود 
به نمونه پژوهی، پیمایشـی و آزمایشـی منشـعب می شـود. بخش دوم از روِش تحقیق به معنای 
عـام، یعنـی ابـزار توصیـف و داوری و فهـم را روش تحقیق به معنـای خاص می گوینـد و آن را 
بـه لحاظ هـای مختلف تقسـیم می کننـد. روش تحقیق به معنای خـاص در برابـر فن تحقیق، 
از یـک لحـاظ به روش توصیفـی، روش تعلیلی، روش تحلیلـی، روش اسـتداللی و روش نقدی 

می شود. تقسیم 
1. رویکرد منطقى

اگـر مسـائل بیرونـی و درونـی دانـش بـا صرف نظـر از هویـت تاریخـِی علـم مطالعـه شـوند و 
پرسـش های آن دانش در مقام بایسـته و به صورت هنجاری پاسـخ داده شـوند، از آن به رویکرد 
منطقی تعبیر می کنیم؛ مانند فلسـفه اسـالمی و فیزیک کـه بدون توجه به تاریـخ وجود یا تاریخ 

جسـم، دربـاره احکام ایـن دو بحث می کنند.
2. رویکرد تاریخى

ایـن رویکـرد، زاویه دید خاصی اسـت که محقق بـا آن به هویت تحقق یافته و تاریخی علم نظر 
می کنـد و به پرسـش های حوزه معرفتی خود به صورت توصیفی پاسـخ می دهـد؛ یعنی با روش 
تاریخی به توجیه مسـائل می پردازد؛ مانند تبیین فلسـفه علم از چیسـتی اسـتقرا و توان حجیت 
آن )اثبـات و تأییـد و ابطـال و غیـره( که فقط با شـواهد تاریخِی برگرفتـه از هویِت تحقق یافته و 

منبسـط علم به دسـت می آید.

3. فلسفه  مضاف تأسیسى (نظریه دیدبانى)
می تـوان فلسـفه مضـاف بـه علـوم یـا واقعیت هایـی داشـت کـه ابتـدا بـا رویکـرد تاریخی به 
پرسـش های بیرونـی یـا درونـی آنهـا پاسـخ داد و سـپس با رویکـرد منطقی، به آسیب شناسـی 
پاسـخ ها و نظریه هـای آنهـا پرداخت و بعد به نظریه های بایسـته دسـت یافت و مـدل دیگری از 
فلسـفه مضـاف را ارائـه کرد. رویکرد تاریخـی، مانند عملیات دیدبانـی در مناطق جنگی، نگرش 
کالن بـه واقعیـت یـا علـم را برای محقـق فراهم مـی آورد تا با توجه بـه نیازهای زمـان و روش 
منطقی بتواند به مقام بایسـته دسـت یابد و منشـأ تحول در علوم گردد. منظور نگارنده از تئوری 
دیدبانـی، فلسـفه مضـاف بـه علـوم و واقعیت هـا با رویکـرد تاریخی ـ منطقی اسـت کـه تحول 
فرامسـئله ای در علـوم را فراهـم می سـازد و آنهـا را از رکـود و سـکون بیرون مـی آورد؛ به عبارت 
دیگـر رابطـه متقابلـی میان رویکـرد تاریخی و منطقـی وجـود دارد. رویکرد تاریخـی در تکمیل 
رویکرد منطقی و رویکرد منطقی در اصالح رویکرد تاریخی مؤثر اسـت و نوعی دور هرمنوتیکی 

میان ایـن دو رویکرد برقرار اسـت.
1.: تعریف فلسفه فلسفه اسالمى 

فلسـفه فلسفه اسالمی3 دانشـی است فرانگرانه، پسینی و درجه دوم حکمت اسالمی و گرایش ها 
و رویکردهـا و رهیافت هـای گوناگـون آن با رویکرد تاریخی ـ منطقی جهت دسـتیابی به فلسـفه 
بایسـته؛ بنابراین موضوع این دانِش فرانگرانه، هویت جمعی و تاریخی فلسـفه اسـالمِی تحقق  
یافته و پسـینی با رویکردهای گوناگون آن، همچون حکمت مشـائی، حکمت اشـراقی، حکمت 
یمانی، حکمت صدرایی و غیره4 و رهیافت های شـخصیت های برجسـته حکمت اسالمی است. 
پس فلسـفه فلسـفه اسـالمی در دو مقام گام برمی دارد؛ نخسـت مقام توصیف فلسـفه اسالمِی 



١٩

تحقق  یافتـه بـرای پاسـخ دادن به پرسـش های برون فلسـفی 
)برون فلسـفه اسـالمی( و دوم مقام توصیه فلسـفه اسـالمی 

بایسته.
قصـد داریم به کل فلسـفه اسـالمی، رویکردي کالن داشـته 
باشـیم و نشـان دهیـم فلسـفه اسـالمی بـا گرایش هـای 
مختلـف اش بـا تمـام امتیازاتـی کـه دارد، در پاره ای از مسـائل 
معاصـر ناکارآمد اسـت. ما بـا حفظ حکمت متعالیـه می توانیم 
کاسـتی های فلسـفه را در حکمـت متعالیـه برطـرف کنیـم و 
فلسـفه های مضـاف بـه پدیده هـای سیاسـی و اجتماعـی را 
در درون ایـن نظـام تأسـیس کنیـم؛ براي مثال تقسـیم وجود 
بـه حقیقـی و اعتبـاری را وارد فلسـفه می کنیم تا فلسـفه های 
مضـاف بـه ایـن حقایق به دسـت آیند، همان گونـه که عالمه 
طباطبایی، بحث اعتباریات را در حوزة معرفت شناسـی و اسـتاد 
مرحـوم آیـت اهلل کمپانـی در حـوزه بحث هـای اصولی مطرح 
کردند و منشـأ تحول در معرفت شناسـی یا اصول فقه شـدند.

دوم: غایت فلسفه فلسفه اسالمى 
غایـت و هـدِف ایـن دانـش، توصیـف و تحلیـل مکاتـب و 
گرایش هـای فلسـفه اسـالمی و ارزیابی و کشـف آسـیب ها و 
توانایی هـاي آنهـا به منظور اثبـات ضرورت تحـول این دانش 
عقلـی و دسـتیابی بـه تعریف و سـاختاري نـو و ایـده آل برای 
حکمـت اسـالمی اسـت. این هدف بـرای تحقـق کارآمدی و 
نقـش فلسـفه در عرصـه الهیات، علـوم، فلسـفه های مضاف، 
فرهنـگ و تکنولـوژی، کاربـرد و کارآمـدی فلسـفه در عرصه 
نیازهـای معاصـر دنیـوی و اخـروی، مـادی و معنـوی، فردی 
و اجتماعـی، در صـدد ارائـه پیشـنهاد دسـتگاه جدیـد حکمت 
اسـالمی اسـت. به عبارت دیگر هدف نهایی فلسـفه فلسـفه 
اسـالمی عبـارت اسـت از کشـف و ارائـه سـاختاری نظام مند 

برای فلسـفه اسـالمی با مختصـات ذیل:
الف( فلسـفی بودن و بهره مندی تمام مسـائل فلسـفه اسالمی 

از روش عقلی.
ب( اسـالمی بودن به معنای استفاده و همراهی مسائل فلسفی 
بـا آموزه های اسـالمی و دسـت کم عدم مخالفـت صریح آنها 

با اسـالم.
ج( کارامـدی و روزآمـدی، یعنی ایفای نقش فلسـفه اسـالمی 
در الهیات، علوم، فلسـفه های مضاف، فرهنـگ و تکنولوژی و 

سایر نیازهای انسـان معاصر.
سوم: مسائل فلسفه فلسفه اسالمى

1. فلسفی اندیشـیدن چه نوع اندیشه ای است؟ تفلسف چگونه 
اسـت؟ مرز بین اندیشـه فلسفی و غیر فلسفی چیست؟

2. آیـا فلسـفه در نـگاه علمـی غیـر از فلسـفه در نـگاه عرفی 
اسـت؟ وجه تمایزشـان چیسـت؟

3. فرایند و روند تولید یک فکر فلسفی چگونه است؟
4. فلسـفه عهده دار چه رسالتی اسـت؟ آیا رسالتی برای فلسفه 

از پیش تعیین شـده است؟

5. چـرا موضـوع فلسـفه »موجود بماهـو موجود« اسـت؟ این 
موضوع برخاسـته از چه جایگاه و طرز تفکری اسـت؟ آیا از آن 

غایـت خاصی دنبال می شـود یـا نه؟
6. نحـوه ارتبـاط بیـن موضـوع و غایـت در یک علـم چگونه 

اسـت؟ در فلسـفه چگونه اسـت؟
7. علـت تعدد تعریف  هاي فلسـفه چیسـت؟ آیـا این تفاوت ها 

ظاهری اسـت یا مبنایی؟
8. فلسـفه از چـه جنـس مسـائل صحبـت می کنـد؟ معیـار 

شـناخت مسـائل فلسـفی از غیـر آن چیسـت؟
9. آیا فلسـفه از سـنخ جهان بینی اسـت یـا حاصل جهان بینی 
؟ یعنی نگرشـی قبل از فلسـفه در نوع جهان بینی ایجاده شـده 
اسـت که آن سـمت و جهت خاصی به فلسـفه داده است یا نه؟

10. آیـا فلسـفه را می تـوان خالـی از نگـرش خاصی بررسـی 
کـرد؟ اصـاًل امکان دارد فلسـفه ای بدون پیش فـرض و جهت 

خاصی تشـکیل شـود یا نه؟
11. آیا در همه نگاه ها و دیدگاه های مختلف، فلسـفه مسـاوی 

با هستی شناسـی یا مابعد الطبیعه است؟
نتیجه هـای متفاوتـی دارنـد و  12. چـرا هستی شناسـی ها، 
دیدگاه هـای متنوعـی را نتیجـه می دهنـد؟ مگر همـه آنها به 

دنبـال تحلیل واقعیت نیسـتند؟
13. آیا بررسـی مسـائل فلسـفی توسـط فیلسـوف، محدود به 
موضوعات خاص اسـت یا اینکه چون موضوع فلسفه موضوع 
عامی اسـت، باید فیلسوف در همه مسـائل و موضوعات، نگاه 

فلسـفی خـود را دخالت داده و به تحلیل موضوعـات بپردازد؟
14. نگـرش فلسـفی چـه نـوع نگرشـی اسـت که به فلسـفه 
غـرب یا به فلسـفه اسـالمی هم فلسـفه می گوینـد؟ در حالی 
کـه در فلسـفه غـرب معاصر معمـوالً از وجـود و احـکام آن و 

الهیـات بـه معنـی االخص صحبتی بـه میـان نمی  آید.
15. آیا الهی و الحادی بودن فلسـفه حاصل خود فلسـفه اسـت 

یا ریشـه در چیزی خـارج از آن دارد؟
16. رابطه فلسـفه با منطق و معرفت شناسـی و علوم همگون 
دیگـر چگونـه اسـت؟ وظایـف هـر یـک در قبـال دیگـری 

چیسـت؟ آیـا تقـدم و تأخـری بین آنهـا برقرار اسـت؟
17. آیا بالضروره هر فلسـفه ای، منطـق خاص خود را می طلبد 

یـا نه یک منطـق و روش عام کافی اسـت؟
18. آیـا فلسـفه بر نـگاه حداقلـی و حداکثری به دین شناسـی 

دارد؟ تأثیری 
19. چـرا فلسـفه غرب توانسـته بـر اجتمـاع تأثیر بگـذارد؛ اما 
فلسـفه اسـالمی نتوانسـته به این موقعیت برسـد؟ مشـکل از 

کجاسـت، مبانـی یـا روش ها؟
20. آیـا فلسـفه می توانـد در علم و تکنولوژی مؤثر واقع شـود؟ 
به تعبیر دیگر نقش فلسـفه در مسـیر نهضت نرم افزاری علوم 
و تولید علم چیسـت؟ آیا فلسـفه صرفـاً یکی از علوم اسـت یا 

پایه اساسـی تولید علوم دیگر اسـت؟

21. آیـا موضـوع و مسـائل و روش و قلمرو فلسـفه اسـالمی، 
تحـول و تکامل پذیر اسـت؟

با توجه به مطالب پیش گفته می توان مباحث فلسـفه فلسـفه 
اسـالمی را چنین دانست:

1. تعریف و موضوع فلسفه اسالمی؛
2. چیستی و امکان اسالمی بودن فلسفه؛ 

3. هندسه و قلمرو فلسفه اسالمی؛
4. معناشناسی مفاهیم کالن فلسفی؛

5. روش شناسی فلسفه اسالمی؛
6. غایت و کارکرد فلسفه اسالمی؛

7. مطالعه تاریخی و تطبیقی رویکردها و رهیافت های فلسـفه 
اسالمی؛

8. نسبت و مناسبات فلسفه اسالمی با فلسفه های غرب؛
9. نسـبت و مناسـبات فلسـفه اسـالمی با علوم و مقوله های 

همگون؛
10. آسیب شناسی و بایسته های فلسفه اسالمی.

تمام این مسـائل باید با رویکرد تاریخی، معلوم شـود و سـپس 
با رویکرد منطقی و معرفت شـناختی، آسیب شناسـی شود و به 
پرسـش های پیش گفته پاسـخ داده شـود تا به الگوي جدیدی 

از حکمت اسـالمی دست یابیم.

ذاتیات  فلسفه
1. یکی از ذاتیات فلسـفه این اسـت که فلسـفه باید مادر همه 
علوم بشـری تلقی شـود و موضوع سـایر علوم را تأمین کند. از 
ایـن جهت، هیچ گاه علوم بر فلسـفه تأثیـر نمی گذارند. هرچند 
ممکن اسـت پاره ای از علوم برای فلسـفه مسئله سـازی کنند، 

موضوع فلسـفه را علـوم دیگر تحصیل نمی کنند.
2. بایـد موضـوع فلسـفه، بدیهی تریـن حقیقت تلقی شـود تا 
اینکـه نـه تنها برای اثبات آن محتاج سـایر علوم نباشـد، بلکه 
حتی آن موضوع از حقیقت دیگری انتزاع نشـود؛ یعنی از سـنخ 
علـوم حضـوری باشـد؛ زیرا عملیات انتـزاع به نحـوی در تمام 
علـوم حصولـی جریـان دارد. وقتـی گفتـه می شـود بدیهی تر، 
ـ باشـد؛ یعنی از مفهوم  ـ نه ثانوی  یعنـی مفهـوم بدیهی اولـی 

حصولـی دیگری انتزاع نشـود.
3. یکـی دیگر از ذاتیات فلسـفه این اسـت که عـالوه بر اثبات 
موضـوع سـایر علـوم، مبـادی تصدیقـی عـام علـوم را تأمین 
می کنـد. همان گونـه کـه در کتاب هـای منطقی آمـده، اجزاي 
علـوم عبارت انـد از موضوعـات، مسـائل و مبـادی تصـوری و 

تصدیقی. 
4. فلسـفه، مبـادی تصدیقـی عـام علـوم و مبـادی خـاص 
نخسـتین علوم را فراهم می کند؛ به عبـارت دیگر همة مبادی 
اولیـة علـوم در علـم اعلی تبیین و اثبـات می شـود و باالترین 

علم، همان فلسـفه اولی و فلسـفه حقیقی اسـت. 
5. اگـر اسـالمی بودن را شـرط الزم بـرای فلسـفه اسـالمی 

چرا علوم پایه و دقیق در غرب جدید و معاصر رشــد مى کنند؛ ولى در جهان اســالم به افول مى گرایند؛ زیرا روز به روز عقالنیت سینوى سیر 
نزولى و عقالنیت صوفیانه سیر صعودى در جهان اسالم پیدا مى کند؛ ولى این فرایند در غرب سیر معکوس داشته است. 



بدانیـم، بایـد بـه ایـن ویژگی به عنـوان ذاتی فلسـفه اسـالمی رأی مثبـت دهیم و فلسـفه ای را 
اسـالمی معرفی کنیم که هرچه بیشـتر با آموزه های اسـالم هماهنگ و از آن بهره مندتر اسـت 

و تعارضـی با محتـوای دین نـدارد.
6. مهم تریـن ذاتـی فلسـفه، به کارگیـری روش عقلی اسـت؛ البته مکاتب مختلف در کاربسـت 
عقـل بـه طور یکسـان سـخن نگفته انـد؛ ولی به هـر حال جملگی بـر عقالنیت فلسـفه و غیر 
تجربـی بـودن آن اعتـراف کرده انـد. یعنی قالب قیاسـی را در اسـتنتاج رعایت می کننـد؛ ولی به 
شـهادت تاریخ فلسـفه، نمی توان تمام مدعیات فلسـفی را برخوردار از محتوای برهانی دانسـت و 

همـه مقدمات اسـتدالل های فلسـفی را ذاتی، کلی، ضـروری و دائمی دانسـت.

انواع احکام
احـکام و محموالتی که بر موضوع فلسـفه حمل می شـوند، از جهت دیگری بـه احکام انتزاعی، 

انضمامی، استنتاجی و اعتباری تقسیم می شوند.
1. احـکام انتزاعـی: دسـته ای از احـکام و محموالتی اند که بر اثر عملیات ذهنِی تجرید به دسـت 
می آینـد. توضیـح مطلب این اسـت که »ذهن پس از آنکه چند چیز مشـابه را درک کـرد، آنها را 
بـا یکدیگر مقایسـه می کنـد و صفات مختص هر یـک را از صفت مشـترک آنها تمییز می دهد 
و از آن صفـت مشـترک، یـک مفهـوم کلی می سـازد که بر همـة آن افراد کثیر صـدق می کند. 
در ایـن هنـگام گفتـه می شـود که این مفهـوم کلی از ایـن افراد انتزاع شـده اسـت؛ مثل مفهوم 

انسـان که از زید و عمر و غیر این دو انتزاع شـده اسـت«.
2. احکام انضمامی: دسته ای از عوارض و احکامی اند که از داده های تجربی خارجی یا داخلی به دست 
می آیند؛ بنابراین یک پدیدار طبیعی )نفسانی یا اجتماعی( یک امر انضمامی است، برخالف نسبت ها و 
روابط ریاضی که امور انتزاعی اند. شیء انضمامی همیشه جزئی و شیء انتزاعی عام و کلی است؛ پس 

انضمامی در مقابل انتزاعی است، چنان که خارجی در مقابل ذهنی است.
انضمامی عبارت اسـت از موضوعی که شـما می توانید آن را ببینید و احساسـش کنید؛5 بنابراین 

احکامـی کـه از علوم حضوری زاییده شـوند نیـز احکام انضمامی به شـمار می آیند.
3. احـکام اسـتنتاجی: ایـن احـکام عبارت انـد از نتیجه گیـری حکـم جزئی از حکم کلی توسـط 
ـ از  ذهـن؛ مثـاًل وقتی ثابت شـد که انسـان حیوان ناطق اسـت، می تـوان نتیجه گرفت سـقراط 
ـ حیوان ناطق اسـت؛ بنابراین احکام اسـتنتاجی عبارت انـد از احکام  آن جهـت که انسـان اسـت 
جزئـی زاییده شـده از احـکام کلـی؛ البتـه منظور از احـکام جزئی، اعـم از جزئی حقیقـی و جزئی 

است. اضافی 
4. احکام اعتباری: واژه اعتبار در حکمت اسـالمی به صورت مشـترک لفظی در معانی گوناگونی 
بـه کار مـی رود؛ از جملـه می تـوان به اعتبارات عقلـی یا معقوالت ثانیه اشـاره کرد که به مفاهیم 
منطقی و فلسـفی تقسیم پذیرند. معقوالت ثانیه فلسـفی عبارت اند از مفاهیم کلی که عروضشان 
ذهنـی و اتصافشـان خارجـی اسـت. ویژگی مفاهیم فلسـفی این اسـت کـه بدون مقایسـات و 
تحلیل هـای عقلـی بـه دسـت نمی آینـد و هنگامی کـه بر موجـودات حمـل می شـوند از نحوه 
وجـودي آنهـا )نـه حدود ماهـوی آنها( حکایـت می کنند و معقـوالت ثانیه منطقـی عبارت اند از 
مفاهیـم کلی که عروض و اتصافشـان ذهنی اسـت؛ یعنی مابا زای و منشـأ انتـزاع خارجی ندارند.

اعتبـارات حقوقـی و اخالقی، معنای دیگری از مفهوم اعتبار اسـت که بر مفاهیم ارزشـی اطالق 
می شـوند؛ مفاهیمـی کـه از طرفی مفاهیم ماهوی نیسـتند؛ یعنی مابهـازای خارجی ندارنـد و از 
ابداعـات ذهنـی بـه شـمار می آیند؛ اما عقـالی جامعه با توجه بـه واقعیت های عینـی به جعل و 
قـرارداد آنهـا می پردازنـد و این گونه مفاهیم را اعتبار می کنند، مانند اعتبار مفهوم مالکیت، زوجیت 
و غیره. معنای دیگر اعتبار، اعتبارات وهمی و خیالی اسـت که نه تنها واقعیت و مصداق خارجی 
ندارنـد، بلکـه قـوه خیال بدون توجـه به واقعیت های عینی و اعتبـارات عقالنی، آنها را می سـازد، 

مانند مفهـوم غول.

آسیب شناسى فلسفه اسالمى
آسیب شناسـی فلسـفه اسـالمی به معنای تضعیـف و طـرد و نادیده گرفتن قوت هـا و امتیازهای 
آن نیسـت؛ عالوه بر اینکه آسیب شناسـی حکمت اسـالمی فرایندی اسـت که از زمان ابن سـینا 
شـروع شـد و هنگامـی که ابن سـینا بـا نظام فلسـفی فارابی روبرو شـد، به اصـالح و تکمیل آن 
پرداخت و همین سـیره حسـنه را شیخ شـهاب الدین سهروردی در حکمت اشـراق و مالصدرا در 

حکمت متعالیه دنبـال کرد.

روش شناسى کشف آسیب هاى فلسفه اسالمى
1. فلسـفه اسـالمی را می تـوان با دو رویکرد درونی و بیرونی آسیب شناسـی کـرد. رویکرد درونی 
وارد مسـائل هستی شناسـی، معرفت شناسـی، علم النفس، خداشناسـی فلسـفی و غیره می شود 
و مسـئله محورانه یـا موضوع محورانـه، بـه توصیف و تحلیل یا تعلیل مسـائل فلسـفه اسـالمی 

می پـردازد. ایـن رویکرد در بازپژوهی فلسـفه اسـالمی نیز ضـرورت دارد.
رویکـرد بیرونـی، یـک نگـرش و زاویـه دیـد کالن بـه فلسـفه اسـالمِی تحقق یافته در بسـتر 
ـ اسـت که بـدون نقد مسـائل و موضوعات  ـ از کنـدی تـا فیلسـوفان نوصدرایـی  تاریخـی اش 
درونـی فلسـفه، امـا با توجه بـه آنها می تواند تمام پیکره و فرایند فلسـفه را بنگـرد و ارزیابی کند. 
نگارنـده در ایـن مقـام از روش برون فلسـفی و با رویکـرد درجـة دوم و کالن به بیان معضالت و 

کاستی های فلسـفه اسـالمی می پردازد.
آسیب شناسـی روش حکمت اسالمی در سـه محور »توصیف روش فلسفه«، »طرح آسیب های 

کنونی روش فلسـفه« و »ارائه روش پیشنهادی« صورت می گیرد.
بدون شـک، کشـف کاسـتی های فلسـفه موجود، خود مبتنی اسـت بر نـوع انتظار و تلقـی ما از 
فلسـفه به عنوان فرآورده فکری بشـر به صورت مکتوب و اینکه عمل فلسـفیدن چیسـت. تا ما 
این انتظار را به روشـنی معلوم نکنیم و از فلسـفه انتظاری نداشـته باشیم، نمی توانیم کاستی های 
آن را به روشـنی ببینیم و گزارش کنیم یا بدان نسـبت دهیم. به دسـت آوردن آسـیب های فلسفه 

محقق، مطالعه ای6 یا بالینی اسـت.
بحـث کاسـتی ها و آسـیب های فلسـفه موجـود، نه متقدم بر فلسـفه اسـالمی که متأخـر از آن 
اسـت؛ یعنـی بایـد ابتدا از بیرون ببینیم فلسـفه چیسـت، اسـالمی بودن آن به چه چیزی اسـت، 
فلسـفه اسـالمی چگونـه اسـت و چیسـت، آیـا فلسـفیدن را پـروژه می دانیم یـا پروسـه، آیا این 
کار خودآگاهانـه صـورت می گیـرد یا ناخودآگاهانه و سـؤال هایی از این دسـت. باید روشـن شـود 
آیـا فلسـفیدن کاري دلخـواه و مهیـج و نظرِی صرف اسـت یا اینکه حل کننده مشـکل و امری 
کاربـردی اسـت؛ بـه عبـارت دیگر ابتـدا باید ببینیم از فلسـفه چه می خواهیم، سـپس وضعیت و 
ظرفیـت و تـوان فلسـفه را ارزیابـی کنیم و ببینیم فلسـفه چه می دهـد، این کاسـتی هایی که از 
فلسـفه موجود محقق گزارش می کنیم، کاسـتی های کدامین فلسـفه اسـالمِی محقق اسـت؛ 
یعنی ما کدام فلسـفه را فلسـفه اسـالمی می خوانیم؟ آیا ما در فلسـفه اسـالمی فقط سـه روایت 

داریم و روایات و الگوهاي ریزتر، فلسـفه اسـالمی نیسـتند؟
یکی از مباحث کلیدی در فلسـفه، تبیین روش شناسـی آن است که حکیمان مسلمان به صورت 
صریـح یـا غیر صریـح بـدان پرداخته اند و در حل مسـائل فلسـفی از آن بهـره برده اند. حکیمان 
مسـلمان اعـم از حکمت مشـاء، اشـراق و حکمـت متعالیه، مشـرب عقل گرایـی را پذیرفتند؛ اما 
عقل گرایـی این طایفـه با عقل گرایان مغرب زمین تفاوت داشـت. عقل گرایان مسـلمان در حوزة 
تصـورات، حس گراینـد و در قاعده »من فقد حسـاً فقد علماً« تابع ارسـطو هسـتند؛ البته حس را 
اعـم از حـس ظاهر و باطن می دانند؛ یعنی منشـا آغازین تمامی معقـوالت اولی و ثانیه منطقی و 
فلسـفی را ادراکات حسـی می دانند؛ اما در حوزه تصدیقات، عقل گرایند؛ یعنی تصدیقات عقلی را 
بـر تصدیقـات تجربی مقدم می دانند؛ هرچند بـر ادراکات فطری به معنای حضور بالفعـِل پاره ای 

از ادراکات در آغـاز تولـد، اصراری ندارند.
شـایان ذکر اسـت روش شناسی حکیمان مسلمان، در عقل گرایی و استنباط استداللی و بهره گیری 
از معارف اولیه و پیشـینی، مشـترک و در سـایر روش ها متمایز اسـت؛ مثاًل ابن سـینا، فقط برهان 
و اسـتدالل را شـکل اسـتنتاج و معارف اولیه و پیشـینی را محتوای اسـتدالل می داند؛ ولی شـیخ 
اشـراق متوجه این نکته شـد که چگونه ممکن اسـت فقط از معارف اولیه و پیشـین، تمام معارف 
و شـناخت های بشـری را تحصیل کرد؛ به همین دلیل، روش شـهود و کشـف در مقام گردآوری یا 
حتی در مقام داوری، در مباحث فلسفِی حکمت اشراق جایگاه خاص یافت. صدرالمتألهین شیرازی 
بـه ایـن مقـدار نیز بسـنده نکـرد و روش نقلی ـ قرآنـی و روایـی را در کنـار روش شـهودی در مقام 
گـردآوری بـه کار گرفـت و با جهت دادن عقل در بالندگی روش عقلی و در اسـتنتاج مطالب جدید و 

افزایش معارف فلسـفی، به موفقیت های چشـمگیری دسـت یافت.

آسیب شناسى روش فلسفه اسالمى
اکنون به پاره ای از نقدهای روش شناختی اشاره می کنیم:

مطالعـه کتابخانـه ای فلسـفه تحقق یافته نشـان می دهد که پاره ای از مقدمات مسـائل فلسـفی 
بـر روش اسـتقرایی و حسـی اسـتوار اسـت؛ بـرای نمونـه وقتـی در صـدد اثبـات حـدوث عالم 
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مادی انـد، از تغیـر و حرکـت عالم بهره می گیرنـد؛ در حالی که این مقدمه فقط با روش حسـی و تجربی 
دسـت یافتنی اسـت و حتی در مواردی از عقل و فهم عمومی و عقل جمعی اسـتفاده می شود. همچنین 
در بحث هـای علم النفـس، به ویـژه در اثبـات تعـدد قوا و نفـوس، بـه کارکردهای تجربی قـوا و نفوس 
تمسـک می شـود. این گونـه بهره وری هـای تجربـی، ذهـن نقـاد را بـه این سـمت سـوق می دهد که 
گرچه حکیمان عقل گرا در مقام تعریف فلسـفه، بر روش اسـتداللی و قیاسـی و مواد عقلی و غیرتجربی 
اصـرار می ورزنـد، در مقام تحقیق فلسـفه، چـاره ای ندارند مگر اینکه از عقـل عقالیی یا فهم عمومی و 

حتی روش حسـی و تجربی نیـز بهره بگیرند.
اگـر روش فلسـفه منحصـر در روش عقلـی و اسـتدالل برهانـی باشـد و مبادی اسـتدالل نیـز اولیات، 
محسوسـات )حس ظاهر و باطن(، تجربیات، متواترات، حدسـیات و فطریات باشـد، یعنی نتایج یقینی 
فقـط از مقدمـات یقینـِی پیش گفتـه حاصـل آیـد و فلسـفه از قضایای دیگـر مانند قضایـای مظنونه، 
مشهوره، مسلمه، مقبوله، وهمیه و مشبهه در مقدمات استدالل فاصله بگیرد، در آن صورت مشکلی در 
زایش معارف فلسـفی پدید نمی آید؛ یعنی تکثر مسـائل فلسـفی توجیه پذیر اسـت؛ ولی اگر بدیهیات به 
اولیات، وجدانیات و فطریات منحصر شـود و تجربیات، حدسـیات، متواترات و حسـیات قضایای نظری 
تلقـی شـوند، آن هـم قضایـای نظرِی ظنی کـه هیچ گاه به مرتبـه یقین منطقی و ریاضی نمی رسـند، 
در آن صـورت چگونـه می تـوان کثـرت معارف فلسـفی را بـا این مبادی محـدود، تبیین و اثبـات کرد؟ 
شـاید به همین جهت بوده که فلسـفه تحقق یافته )حکمت مشـاء و اشـراق و حکمت متعالیه( در مقام 
عملیات فلسـفی به چنین روشـی پایبند نبوده و از روش های حسـی، شـهودی و نقلی مدد جسته است.

این آگاهی، ما را وادار می سـازد تا در بحث روش شناسـی فلسـفه، تأمل و دقت بیشـتری کنیم و روش 
برگزیده اي را جویا شـویم که بر نوآوری فلسـفه و کارآمدی آن در علوم و نیازهای جامعه تأثیرگذار است. 

بی شـک این روش بر سـاختار و سازماندهی فلسـفه نیز اثر می گذارد.
پـاره ای از مدعیـات و اسـتدالل های فلسـفی اگر کالبدشـکافی شـود، در قالب اسـتدالل منطقی و نیز 
محتوای بدیهیات و اولیات نمی گنجد و مطلب فلسـفی به خطابه شـباهت بیشـتری می یابد تا برهان؛ 
بـه عبـارت دیگـر اگر تمام مدعیات فلسـفی متمایز و بـا روش ریاضی بیـان و مقدمات اسـتدالل های 
آنها جداگانه تبیین شـود، نقد سـوم ما آشـکار می شـود که تمام مدعیات فلسـفی به اولیات ارجاع پذیر 

نیستند.

آسیب شناسى مسائل فلسفه اسالمى
حکمـت اسـالمی کـه منظـم و هدفمند بـا ظهـور فارابی پدیـدار شـد، اینـک در بردارنده مسـائلی در 
هستی شناسـی، علم شناسـی، نفس شناسـی و مبدأ شناسی است. این فلسـفه در مباحث هستی شناسی 
بـه مسـائل و احـکام کلی مربـوط به وجـود و عدم و ماهیـت مانند اصالـت وجـود و اعتباریت ماهیت، 
بداهـت وجـود، ارتبـاط وجود و ماهیت، اعتبارات ماهیت، کلی طبیعی، علت تشـخص ماهیـت و نیز در 
تقسـیمات وجـود، به مباحثـی مانند وحدت و کثـرت، ذهنی و خارجـی، علت و معلول، مجـرد و مادی، 
واجـب و ممکـن، متقـدم و متأخـر، حادث و قدیـم، جواهر و اعـراض، ثابت و متغیر، حرکت و زمـان و... 
می پـردازد و در آن از مباحـث علم شناسـی فلسـفی یا هستی شناسـی علم بـه احکام و عـوارض علم و 
عالـم و معلـوم ماننـد تجرد علم، اقسـام و مراتب علم، جوهر یا عـرض بودن علم، اتحاد علـم و عالم و 

معلـوم و اقسـام عالم و معلوم سـخن به میـان می آید.
علم النفـس فلسـفی یا نفس شناسـی، بخـش دیگری در آثار فلسـفی به شـمار می آید که به چیسـتی 
و مراتـب و قـوای نفـس و احـکام آن مانند تجـرد نفس اختصاص دارد. مبدأشناسـی آخریـن بخش از 
مباحـث فلسـفی اسـت کـه در آن، راه هـا و براهین عقلی اثبـات واجب الوجـود، توحید و مراتـب ذاتی و 
صفاتـی و افعالـی، صفـات الهی اعم از صفات ذاتیه و فعلیـه به ویژه علم، قدرت، حیـات، اراده، حکمت و 
کالم الهـی، هـدف آفرینـش عالم و تبیین عوالم سـه گانه، قضا و قدر الهی، مسـئله شـر و عنایت الهی 

بررسـی می شود.
نخسـتین خدشـه ای که بر مسائل فلسـفه اسالمی وارد می شـود، درباره وصف اسـالمی آنها است؛ زیرا 
وصف اسـالمِی فلسـفه، ناظر به روش یا فیلسـوفان نیسـت، بلکه وصف فلسـفه اسـت و هویت دانش 
فلسـفه به مبادی و مسـائل آن اسـت. اکنون پرسـش این است که وجه اسـالمی بودن تک تک مسائل 
فلسـفه چیسـت؟ شاید اسـالمی بودن مسـائل خداشناسـی در بخش چهارم فلسفه اسـالمی به جهت 
انطباق مدعیات فلسـفی با مبدأشناسـی در متون اسـالمی، برای عده ای پذیرفتنی باشـد؛ اما این همه 
مسـائل هستی شناسـی، علم شناسـی و نفس شناسـی که پاره ای از آنها از آموزه ها و الگوی یونانیان به 
دسـت آمده و به رشـد، بالندگی و ترمیم و تکمیل رسـیده اسـت و ارتباطی با آموزه های دینی ندارند، به 

چـه وجه و علتی به اسـالمی بودن متصف می شـوند؟

نخستین خدشــه اى که بر مسائل فلسفه 
اســالمى وارد مى شــود، درباره وصف 
اسالمى آنها اســت؛ زیرا وصف اسالمِى 
فلســفه، ناظر بــه روش یا فیلســوفان 
نیست، بلکه وصف فلسفه است و هویت 
دانش فلسفه به مبادى و مسائل آن است. 



این پرسـش وقتی تقویت می شـود که بسـیاری از این گونه مسائل در فلسفه های مسیحی مانند 
فلسـفه توماس آکوئیناس یا فلسـفه نوتوماسـی مانند فلسـفه ژیلسـون مشاهده شـود و پرسش 
دیگـری در ذهـن خواننـدگان بـه وجود آورد که آیا فلسـفه اي می تواند هم اسـالمی باشـد و هم 
مسـیحی، در حالی که میان مسـیحیِت تحریف شـده و اسـالم، تفاوت و فاصله زیادی وجود دارد؟ 
نگارنـده ادعـا نمی کند که اتصاف مسـائل هستی شناسـی در فلسـفه به صفت اسـالمی بی وجه 
اسـت؛ شـاید در کمتریـن مناسـبت از جملـه مقدمه  بـودن آنها بـرای مباحث خداشناسـی، وجه 
اسـالمی  بودن تأمین شـود؛ اما اگر حکیمان مسـلمان بر اسـالمی  بودن فلسـفه اصرار دارند، باید 

به وجوه اسـالمی  بودن تک تک مسـائل فلسـفه اشـاره کنند.
کارکـرد و کاربـرد مسـائل فلسـفی، خاصیـت و اثـر علمـی، فرهنگـی و اجتماعی آن مسـائل را 
مشـخص می کنـد. ایـن ویژگی در آثار فلسـفی فارابی و ابن سـینا آشـکار اسـت؛ زیـرا حکیمان 
متقدم عالوه بر مباحث انتزاعِی هستی شـناختی، به سـایر مباحث فلسـفی مانند فلسـفه سیاسی 
و فلسـفه اخـالق نیـز پرداخته انـد و کارکرد مباحـث انتزاعی در اجتماعیـات و اخالقیـات را براي 
دوسـتداران فلسـفه آشـکار ساخته اند؛ اما از زمان شیخ اشـراق و سپس مالصدرا به بعد که فلسفه 
منحصر در الهیات شـد، فقط کارکرد الهیاتِی مباحث هستی شناسـی نمایان و کارکردهای دیگر 
ناپیدا گشـت؛ بنابراین آسـیب دیگر فلسـفه اسـالمی این اسـت که از مباحث دنیوی و کاربردی 

فاصلـه گرفتـه، فقط به عرشـیات و مباحث مربـوط به متافیزیک اختصاص یافته اسـت.
ضـرورت دخالـت فلسـفه در حوزه هـاي اجتماعـی، علمـی و اخالقی فقط یک توصیـه اخالقی 
نیسـت، بلکه ضرورتی فلسـفی و منطقی اسـت؛ زیرا همان گونه که در فلسفه های مضاف روشن 
شـده، تمام بینش های علوم تجربی، طبیعی و علوم انسـانی اعم از روان شناسـی، جامعه شناسـی، 
اقتصـاد، علـوم تربیتـی، مدیریـت و غیـره و نیـز منش هـای اخالقی و کنش هـای رفتـاری، بر 
تئوری هـای فلسـفی مبتنی انـد. فقط کافی اسـت مکاتب سـرمایه داری و سوسیالیسـتی اقتصاد 
و ایدئولوژی های سیاسی مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم، سوسیالیسـم اصالح شده، محافظه کاری، 

فاشیسـم، آنارشیسـم و... را مرور کنیم و اصول و مبانی این مکاتب و ایدئولوژی ها را مطالعه کنیم 
تـا تأثیر مباحث فلسـفی مانند اصالت فـرد، جامعه، انسـان محوری یا خدامحـوری و... بر مباحث 
اقتصادی و سیاسـی آشکار شـود. حاجتمندی مکاتب روان شناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و 
مدیریت به مسـائل بنیادین فلسـفی آشـکار اسـت. حتی بسیاری از فیلسـوفان علم بر این باورند 
کـه علـوم طبیعـی از مبادی متافیزیکی و فلسـفی بهـره می گیرنـد و اصول مسـائل فیزیکی و 

ریاضی و... بر امهات مسـائل فلسـفی استوارند.
فلسـفه بـدان جهـت که اصالتـاً بـا روش عقلی و منطقـی به پرسـش های خود پاسـخ می دهد 
و بـه تبییـن و تحلیـل موضوعاتش، یعنی موجود بماهو موجود و اقسـام موجـودات و علومی که 
مضاف الیـه فلسـفه های مضـاف قـرار می گیرند می پردازد، شـاید بـه متون دینی نیازمند نباشـد؛ 
ولـی همان گونـه کـه تاریخ اسـالم گواهی می دهد، فیلسـوفان اسـالمی مانند فارابی، ابن سـینا، 
سـهروردی، میردامـاد و به ویـژه صدرالمتألهیـن شـیرازی بـا بهره گیـری از آموزه های دینـی، در 
تبییـن، تحلیل و گسـترش فلسـفه تـالش بسـیاری کرده اند و ایـن به معنای تبدیل فلسـفه به 
کالم نیسـت؛ زیرا بیشـتِر مسـائل کالمی بـا روش نقلی به اثبـات مدعیات دینـی می پردازند؛ اما 

فلسـفه بـا الهام گیری از آیـات و روایـات می تواند:
نخسـت: مسـائل فلسـفی جدیدی بیافریند که در منابع و آثار فیلسـوفان گذشـته وجود نداشـته 

است. 
دوم: مسـائل مهم تـر فلسـفی را کـه از اهمیت ویـژه ای برخوردارنـد، با بهره گیـری از متون دینی 

مـورد تأکید و تأیید قـرار دهد.

سوم: دالیل عقلی و منطقی اي را که در متون دینی بدان اشاره شده است، به کار گیرد.
چهارم: می تواند در تبیین و تحلیل مسائل از آیات و روایات الهام بگیرد. 

ـ به انحرافات فکری کشـیده می شـود  ـ نه دالیـل  پنجـم: عقـل آدمـی چه بسـیار بـر اثر علـل 
و اسـیر توهمـات و تخیـالت می شـود. همین امـر در طول تاریخ سـبب اختالف فـراوان عقول 
بشـری شـده اسـت و مدل های متفاوت عقالنیت را در جهان معاصر به وجود آورده اسـت. در این 
میـان دیـن اصیـل و حـق می تواند بـه عقل آدمی جهـت دهد و انحـراف فکری را به او هشـدار 

دهد و مسـیر تفکـِر او را بازنگری کند.
یکی دیگر از آسـیب های فلسـفه اسـالمی این است که فیلسـوفان و آثار فلسفی به منابع دینی، 
آیـات و روایـات کمتر توجه کرده اند و در اصطیاد مسـائل فلسـفی از مأثـورات دینی بهره چندانی 
نبرده  انـد؛ بـرای نمونـه کتاب غـرر الحکـم و درر الکلم که در بردارنده سـخنان کوتـاه، اما گهربار 
امیرالمؤمنیـن علی)علیه  السـالم( اسـت، به مباحث مهم فلسـفی از جمله اوضاع حـدی و مرزی 

انسـان مانند آزادی، مرگ، زندگی، امید، ترس و شـرور پرداخته اسـت.
آغـاز حکمت نزد فلسـفه علـوی، ترک لذات و آخر آن بدشـمردن چیزهای فانی اسـت و برترین 

حکمت، شـناخت نفس و آگاهی به ارزش و قدر خود اسـت.
فیلسـوفان مسـلمان در مباحـث علم النفـس بـه سـاحت ها، قـوا و مراتب نفـس پرداخته انـد؛ اما 
هیـچ گاه خویشتن شناسـی نکرده انـد؛ در حالی کـه منابـع روایـی، بیـش از بیـان قـوای نفس به 
خودشناسـی و دغدغه هـای انسـانی پرداخته اند؛ برای نمونـه در کتاب التوحید صـدوق، باب »ان 
اهلل تعالـی الیفعـل بعبـاده اال االصلـح« در حدیـث دوازدهم درباره غـرور و اعتماد به نفس چنین 

است: آمده 
»قـال رسـول اهللا(صلـی اهللا علیـه وآلـه وسـلم): قـال اهللا جل جاللـه: ان من عبـادی المؤمنین 
لمـن یجتھـد فی عبادتـی فیقوم من رقاده و لذیذ و سـاده فیتھجد فی اللیالی و یتعب نفسـه فی 
عبادتـی فاضربـه بالنعـاس اللیلة و اللیلتین نظراً منی له ابقاء علیه فینام حتی یصبـح و یقوم و ھو 

ماقـت لنفسـه زار علیھـا و لو اخلی بینه و بی مایرید مـن عبادتی لدخله من ذلک العجب فیصیره 
العجـب الـی الفتنـه باعماله و رضاه عن نفسـه حتی یظن انه قـد فاق العابدین و جـاز فی عبادته 

حدالتقصیـر فیتباعد منـی عندذلک و ھو یظن انه یتقـرب الی«.
مباحـث دیگـری ماننـد عشـق و نفـرت، شـجاعت، تهـور و جبـن، ُعجـب و... نیـز از مرزهـای 

خویشتن شناسـی اسـت کـه در حکمـت نبـوی و علـوی بـدان اشـاره شـده اسـت.
از دیگـر کاسـتی هاي فلسـفه اسـالمی این اسـت که حکیمان مسـلمان کمتر بـه تعارض های 
ظاهـری میـان دسـتاوردهای فلسـفی بـا آموزه های دینـی و ظواهـر و نصوص اسـالمی توجه 
کرده انـد. همیـن موجـب شـده اسـت گاهی متکلمـان یا فقهـا و اصولیان ایـن تعارض هـا را به 
صورت نقد بر حکمت و فلسـفه مطرح کنند؛ برای نمونه فالسـفه اسـالمی به حدوث نفوس با 
حـدوث ابـدان یا حدوث نفوس به وسـیله حرکت جوهـری ابدان بعد از حـدوث اعتراف می کنند. 
حکیـم سـترگ معاصـر عالمـه طباطبایـی در نھایة الحکمـه می فرمایـد: »بما تحقـق في علم 
 النفـس مـن حدوث النفوس بحـدوث االبدان علي ما ھو المشـھور او بحرکة جواھـر االبدان بعد 
حدوثھـا«.7 امـا ائمـه معصوم)علیهم السـالم( در روایـات بـرای روح، حدوثی قبل از حـدوث بدن 

توصیـف و تصویـر کرده اند.
فالسـفه در بحث عقول عشـره، محسوسـات و عالم مـاده را بعد از عقل فعـال، یعنی عقل دهم 
قـرار می دهنـد؛ در حالـی کـه در روایات، محسوسـات در مرتبه سـوم قرار دارند یـا در بحث علت 
فاعلی، فالسـفه عناصر را جزو فاعل های غیرعلمی و فاقد شـعور می شـمارند؛ براي مثال عالمه 
طباطبایـی در نھایة الحکمـه می نویسـد: »و االنـواع فی ذلک علی قسـمین: منهـا ما یصدر عنه 

نخستین خدشه اى که بر مسائل فلسفه اسالمى وارد مى شود، درباره وصف اسالمى آنها است؛ زیرا وصف اسالمِى فلسفه، ناظر به روش 
یا فیلسوفان نیست، بلکه وصف فلسفه است و هویت دانش فلسفه به مبادى و مسائل آن است.

نخستین خدشه اى که بر مسائل فلسفه اسالمى وارد مى شود، درباره وصف اسالمى آنها است؛ زیرا وصف اسالمِى فلسفه، ناظر به روش 
یا فیلسوفان نیست، بلکه وصف فلسفه است و هویت دانش فلسفه به مبادى و مسائل آن است.

نخستین خدشه اى که بر مسائل فلسفه اسالمى وارد مى شود، درباره وصف اسالمى آنها است؛ زیرا وصف اسالمِى فلسفه، ناظر به روش 



٢٣

افعالـه لطبعه من غیران یتوسـط فیه العلـم کالعناصر و منها ما 
للعلـم دخل فـی صـدور افعاله عنـه کاالنسـان«؛8 در حالی که 
در روایـات توحیـد صـدوق، »اشـهد ان ال الـه اال اهلل« بدیـن 
شـکل تفسـیر شـده اسـت: »اما قوله اشـھد ان ال اله اال اهللا، 
فاعالم بان ان الشـھادة التجوز اال بمعرفة من القلب... و اشـھد 
سـکان السـموات و سـکان االرضین و ما فیھن من المالئکة 
و النـاس اجمعیـن و ما فیھن من الجبـال و االشـجار و الدواب 
و الوحـوش و کل رطـب و الیابـس باني اشـھد ان الخالق اال 
اهللا«.9 پـس مطابـق این گونه روایات، تمامی موجـودات مادی، 

حتی جمادات از شـعور خاصـی برخوردارند.
البتـه نظام فلسـفی مالصـدرا، به ویژه بـا مبانی اصالـت وجود 
و تشـکیک وجـود، بـه این گونه آسـیب ها پاسـخ داده اسـت و 
مطابقت بیشـتری بین فلسـفه او و آموزه هاي دینی وجود دارد؛ 
هرچنـد حکمت متعالیـه به صـورت یکدسـت و یکنواخت در 

سراسـر فلسـفه از این شـیوه بهره نجسته است.
پیشـنهاد نگارنده این اسـت که نه تنها بازنگری و بازپژوهی 
آثـار فیلسـوفان یونـان و شـارحان آنهـا ضـرورت دارد، بلکه 
بایـد بـه فلسـفه جدیـد غـرب نگریسـت و نوآوری هـای 
فیلسـوفان عقل گـرا، تجربه گرا و حتی شـکاک و نسـبی گرا 
را پـاس داشـت. پاس داشـتن فلسـفه جدید غـرب به معنای 
پذیـرش دسـتاوردهای آن نیسـت، بلکه به منظـور بالندگی، 
رشـد و توسـعه در فلسفه اسالمی اسـت؛ برای نمونه مطالعه 
دغدغه های معرفت شـناختی در حوزه تصـورات و تصدیقات 
در فلسـفه دکارت، جان الک و هیوم، مسائل فلسفه سیاست 
در فلسـفه هابز و هیوم، مسـائل فلسفه اخالق کانت، مسائل 
انسان شـناختی روشـنگران فرانسـه ماننـد روسـو، ظهـور 
فلسـفه تاریخ بوسـوئه، ویکو، مونتسـکیو و ولتر، دین شناسی 
شـالیر ماخـر و شـوپنهاور، مسـائل انسان شـناختی و اوضاع 
حـدی فیلسـوفان »اگزیسـتانس«، مباحـث زبان شـناختی و 
کارکردهای زبان در فلسـفه تحلیلی، عمل گرایی فیلسـوفان 
پراگماتیسـت مانند پیرس، جیمز، شـیلر، جان دیوئی، طغیان 
در برابـر ایدئالیسـم توسـط رئالیسـم در بریتانیـا و امریـکا 
از سـوی مـور و راسـل، در بالندگـی فلسـفه اسـالمی نقش 

دارند.  بسزایی 
شـاید یکـی از علت هـای گرایش معلالنه روشـنفکران جهان 
اسـالم به مارکسیسم، لیبرالیسم، فمینیسـم و...، مطرح   نشدن 
پرسـش های ایـن مکاتب در حکمت اسـالمی باشـد. شـاهد 
ادعـای بنـده این اسـت که وقتـی با همت عالمـه طباطبایی 
یا آقاعلی حکیم، فلسـفه نوصدرایی شـکل گرفت و در اصول 
فلسـفه و روش رئالیسـم بـه پرسـش های معرفت شـناختی و 
هستی شـناختی دکارتی و در دوره بعد مارکسیسـتی پاسخ داده 
شـد، بسـیاری از متفکران جهان اسـالم به این پیران حکمت 

روي آورده، از معتقدات انحرافی دسـت شسـتند.
توجـه به فلسـفه های مضـاف در فلسـفه غرب مانند فلسـفه 
ریاضی، فلسـفه علم، فلسـفه اخالق، فلسـفه علـوم اجتماعی 
و... نیـز می توانـد بـر رشـد فلسـفه اسـالمی مؤثـر باشـد؛ زیرا 
نویسـنده معتقـد اسـت در منابع علـوم اسـالمی مانند منطق، 
فلسـفه، کالم، اصول و... دسـتاوردهایی وجود دارد که می تواند 

بـه پـاره ای از پرسـش های فلسـفه های مضـاف و دانش های 
درجـه دوم پاسـخ دهـد و زمینه را برای پاسـخ به پرسـش های 

دیگر فراهـم آورد.
حکیمـان معاصـر مسـلمان بایـد بـا بهره گیـری از فلسـفه 
ـ بـه بالندگـی  ـ دسـت کم در طـرح پرسـش های نـو  غـرب 
و امروزی کـردن فلسـفه اسـالمی بپردازنـد تـا بـه یـاری خدا 
در آینـده بر فلسـفه جدیـد غرب تأثیرگـذار باشـند. گرچه این 
پیشـنهاد به عنوان آسـیبی مسئله شناختی در فلسـفه اسالمی 
مطرح شـد، ممکن اسـت خود گرفتار آسـیب از خود بیگانگی 
و تقلیـد و غرب زدگـی شـود و بسـیاری از روشـنفکران جهان 
اسـالم را مبتـال کند. دانش پژوهان آشـنا به فلسـفه اسـالمی 
و غـرب بایـد بکوشـند همانند فارابی، ابن سـینا، شـیخ اشـراق 
و مالصـدرا بـا بهره وری از فیلسـوفان ملل جهـان به بالندگی 
و رشـد فلسـفه اسـالمی بپردازند، نـه اینکه مانند سرخسـی و 

ابن راونـدی گرفتـار شـک و تردیـد و الحاد شـوند.
پیشـنهاد دیگـر این اسـت که حکمـت تولیدی کـه حکمای 
گذشـته به هر دلیلی آن را از تقسـیمات فلسـفه جدا سـاختند، 
دوبـاره بـه صحنـه فلسـفه بیایـد؛ یعنی فلسـفه تکنولـوژی و 
صنعـت به عنـوان یکـی از فلسـفه های مضاف بـه حقایق، به 
سـاختار فلسفه اضافه شـود. پس ادعای اصلی ما این است که 
معتقدیم با آشنایی نسبتاً تفصیلی با فلسفه اسـالمی، پاره ای از 
آسـیب ها و معضالت این فلسـفه آشکار می شـود؛ یعنی وقتی 
بـا نـگاه و رویکردی بیرونـی و درجه دوم و معرفت شناسـانه به 
فلسـفه نگاه کنیـم، خألها و کاسـتی هایی در فلسـفه محقق 
فعلی خواهیم یافت. این کاسـتی ها ضرورت تأسـیس فلسـفه 

فلسـفه اسـالمی را می رساند. 
بنابرایـن مقصـود از فلسـفه فلسـفه اسـالمی ایـن اسـت که 
فلسـفه محقـق فعلـی که تاریخی را پشـت سـر نهاده اسـت، 
یعنـی فلسـفه آغازشـده از کندی تا عصـر حاضر را بـا رویکرد 
بیرونـی توصیـف و تحلیل کنیم؛ بنابراین فلسـفه را می توان با 

دو رویکـرد درونـی و بیرونـی بررسـی کرد.
ادعـای مـا ایـن اسـت کـه تمـام علـوم طبیعـی و انسـانی و 
اجتماعـی و فنـی و مهندسـی و تمـام حقایق عالـم مبتنی بر 
مبادی فلسـفی و عقالنی اسـت که باید فلسـفه اسـالمی به 
آنهـا بپردازد؛ علـوم و حقایقی که تمدن نوبنیاد اسـالمی بدون 

آنهـا محقق نمی شـود.
حاصـل سـخن آن اسـت کـه انتظـارات منطقـی از فلسـفه 
بسـیار فراتر از فلسـفه ای اسـت که با عنوان فلسفه اسالمی 
تحقـق یافتـه اسـت. ما بـه دنبال فلسـفه ای هسـتیم که به 
تمـام زندگـی مـا سـرایت و حتـی مبانـی دین شناسـی ما را 
تأمیـن کنـد. ایـن غـرض و انتظـار بـدون شـک نه تنهـا از 
فلسـفه در مقـام تحقق، بلکه از فلسـفه در مقـام تعریف هم 
بـر نمی آیـد؛ یعنی فلسـفه به معنـای علمی که بـه عوارض 
موجـود بماهـو موجـود می پـردازد، جـداي از آسـیب های 
معرفتـی و نقدهـا و چالش های منطقـی اش، نمی تواند همه 

این انتظـارات را پوشـش دهد.
1. اسـتنباط مفاهیـم و معـارف عقلـی ماننـد علم النفـس، 
هستی شناسـی،  معادشناسـی،  راهنماشناسـی،  خداشناسـی، 

دینـی،  نصـوص  از   ... و  معرفت شناسـی  جهان شناسـی، 
البتـه بـا روش ضابطه منـد و بـدون تحمیـل و تطبیـق آرا 
و پیش فرض هـای ذهنـی و مقایسـه آموزه هـای دینـی بـا 
داده های فلسـفه اسـالمی در هر سـه مشـرب مشـاء، اشراق و 

حکمـت متعالیـه. 
3. بازپژوهـی و نوسـازی فلسـفه اسـالمی با هدف اسـتخراج، 
تنظیـم و تنسـیق منطقـی مباحـث و کشـف ضعف هـا و 
آسـیب های آن و در حـد امـکان نظریه پـردازی در قلمـرو آن. 
4. اصطیـاد فلسـفه های مضـاف از علوم عقلی اسـالمی برای 
مقـوالت و علومـی چون منطق، فقـه و حقوق، علـم، اخالق، 

سیاسـت و... با نـگاه درجـه دوم و تاریخی و تحلیلی.
5. بررسی و ارزیابی آرا و آثار منتقدان فلسفه مانند تجربه گرایان، 
پوزیتیویست ها، اگزیستانسیالیست ها، ظاهرگرایان، عقل گرایان 
مـدرن، صوفیه، مکتب تفکیک، فلسـفه تحلیـل زبانی جهت 

بهره گیری در نوسـازی فلسفه اسالمی.
6. مطالعه کاربردی مباحث فلسـفه اسالمی متناظر با نیازهای 
معاصـر مانند نیازهای سیاسـی، اقتصـادی، حقوقی، فرهنگ و 

تمـدن، روحی و روانی، اخالقـی و... .
7. نگارش تاریخی ـ تحلیلی و انتقادی فلسفه اسالمی و تدوین 
دقیـق و مسـتند آرای حکیمـان و سـیر تاریخـی اندیشـه ها و 
تجزیه و تحلیل آنها به صورت فیلسـوف محور و مسـئله محور.

8. مطالعـه تطبیقـی مکاتـب و آرای فلسـفی ماننـد مقایسـه 
مکاتـب فلسـفه اسـالمی با مکاتـب کالمـی، یونان باسـتان، 
مکاتب عرفانی، مکاتب فلسـفی جدید و معاصر، داده های علم 
جدید و تبیین و طبقه بندی مکاتب فلسـفه اسـالمی و مقایسه 
تطبیقی آنها برای کشـف تمایزها و قوت و ضعف های فلسـفه 

اسالمی.
9. مرزبندی فلسفه با علم و دین و عرفان و هنر و اسطوره.

10. تدویـن شـیوه نـگارش و تعلیـم فلسـفه اسـالمی بـرای 
سـطوح مختلف کـودکان و نوجوانـان و جوانان و متخصصان.
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هستی و چیستی فلسفه اسالمی
  دکتر محمد فنایى اشکورى*

اشاره
 بـا قاطعیـت مى تـوان گفت در عالم اسـالم، فیلسـوف مشـائى به معناى ارسـطویى محـض به سـختى مى توان یافـت. حکمایى 
مثـل فارابى و ابن سـینا هیـچ گاه عقلگراى انحصـارى نبودند و بـراى وحى و اشـراق در معرفت، جایـگاه رفیعى قائـل بودند. روح 
ایـن فلسـفه تفـاوت جـدى با فلسـفه یونانى دارد. محور اندیشـه فلسـفى در جهان اسـالم، اندیشـه توحید اسـت که اسـاس و 
محـور باور اسـالمى اسـت. با محوریت یافتن توحید در فلسـفه اسـالمى، سـه مسـئله بنیادیـن که فرع بـر توحیدنـد، وارد این 
فلسـفه شـد. یعنـى مفاهیم خلقت، نبـوت و قیامـت. با ایـن بیان اگرچـه معموالً مکتب هاى فلسـفى اسـالمى را به سـه مکتب 
مشـائى، اشـراقى و متعالیه تقسـیم مى کنند؛ اما باید خاطرنشـان کرد ما در عالم اسـالم، فیلسـوف مشـائى محض یا فیلسـوف 
اشـراقى محض نداریم. فالسـفه اسـالمى هر سـه منبع عقل، اشـراق و وحى را به رسـمیت مى شناسـند و از آنها بهره مى گیرند؛ 
امـا مى تـوان از غلبـه یکـى از این عناصـر در گروه هاى مختلف سـخن گفت؛ بنابراین مشـائیاِن مسـلمان کسـانى اند کـه عمدتًا 
بـر عقـل تکیـه دارند، نه انحصـاراً. اشـراقیانى همچون سـهروردى نیز که دل در گرو شـهود دارنـد از عقل بیگانه نیسـتند، بلکه 
بـر هماهنگـى عقل و اشـراق تأکید می کننـد. این هماهنگـى در حکمت متعالیه به اوج مى رسـد. مالصـدرا با اسـتفاده از میراث 
مشـائى، اشـراقى، عرفانـى و کالمى مى کوشـد نظامى را طراحـى کند کـه در آن برهان، عرفـان و قرآن با هم هماهنگ و همسـو 

باشند.
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* دکتـر محمـد فنایـی اشـکوری، دانش آموختـه حـوزه علمیه قم و مدرس فلسـفه تطبیقی در موسسـه امام خمینی اسـت. کتبی چون معرفت شناسـی دینی، بحـران معرفت، نقد 

عقالنیت و معنویت تجددگرا و مقاالتی چون عقل و عقل گرایی در اندیشـه شـیعی و فلسـفه اسـالمی و فلسـفه غرب از آثار علمی ایشـان اسـت.



٢۵

تعریف علم فلسفه 
واژه فلسـفه در طول تاریخ قبض و بسـط های معنایی بسیاری 
پیدا کرده و کاربردهای گوناگونی داشـته اسـت. در اینجا به سه 

کاربرد رایج تر اشـاره می کنیم.
الـف( فلسـفه در اصطالح ارسـطویی به مطلـق علوم حقیقی 
گفته می شـود. ابن سـینا نیز در آغازِ الهیات شـفا فلسـفه را به 
همیـن معنا به کار می گیرد. فلسـفه در این کاربـرد به نظری و 
عملی تقسیم می شود. فلسـفه نظری شامل الهیات، طبیعیات 
و ریاضیـات و فلسـفه عملـی شـامل اخـالق، تدبیـر منـزل و 
سیاسـت مدن می شـود. این معنا از فلسـفه همه علوم حقیقی 
آن زمان اعم از الهیات، ریاضیات، علوم تجربی و علوم انسـانی 
را در بـر می گیـرد و فقـط علـوم اعتبـاری مثل ادبیـات و علوم 

ناظـر بـه امور جزئی مثـل تاریخ را پوشـش نمی دهد.
بـه این معنا فلسـفه علم واحدی نیسـت، بلکـه علوم مختلف 
اسـت. از این رو، ابن سـینا از آن به علوم فلسـفی تعبیر می کند. 
چـون فلسـفه بـه ایـن معنـا علـم واحـدی نیسـت، در نتیجه 
موضـوع واحـدی نـدارد؛ چنان کـه روش واحـدی هـم نـدارد. 
فلسـفه عنوانـی بـرای علـوم مختلـف اسـت کـه هر یـک از 
آنهـا موضـوع و روش خـاص خـود را دارد. غـرض از تحصیل 
فلسـفه به این معنا، اسـتکمال قوه نظری و عملی انسان است. 
امـروزه فلسـفه به این معنا بـه کار نمی رود و کسـی ریاضیات 
و علوم طبیعی را فلسـفه نمی خواند، بلکه فلسـفه را قسیم این 

علـوم قـرار می دهند.
ب( فلسـفه در کاربـرد دوم همـان چیزی اسـت کـه در کاربرد 
نخسـت به آن الهیات یا فلسـفه اولی یا مابعـد الطبیعه گویند. 
فلسـفه در ایـن کاربـرد یکـی از علوم فلسـفی به معنـای اول 
اسـت. بهتـر اسـت از ایـن معنـا بـه »فلسـفه اولی« یـا مابعد 
الطبیعـه تعبیر شـود. فلسـفه به این معنـا علم واحد اسـت که 
موضوع و روش خاص خود را دارد. موضوع فلسـفه اولی، وجود 
)یـا موجـود بما هو موجـود( اسـت و روش آن عقلی اسـت. به 
تعبیر دیگر، فلسـفه اولی هستی شناسی عقلی است. بنابر آنچه 
گفتیم، فلسـفه اولی عبارت اسـت از: علم به احکام عام هستی 

یـا علم بـه موجود بماهـو موجود بـا روش عقلی.
امـروزه در حوزه های علمیه فلسـفه بیشـتر به این معنـا به کار 
مـی رود. کتاب های بدایة الحکمـه و نھایة الحکمه به این معنا 
کتاب هاي فلسـفی اند. مخالفت برخی از متشـرعان با فلسـفه 
نیز بیشـتر ناظر به فلسفه اولی اسـت. نسبت فلسفه به معنای 
اول با فلسـفه به معنای دوم نسـبت عام و خاص است. فلسفه 
اولی شـعبه ای از فلسـفه به معنای عام اسـت. پس فلسـفه به 

معنای عامش شـامل فلسـفه اولی نیز می شـود.
مالصدرا در تعریف فلسـفه می گوید: فلسـفه اسـتکمال نفس 
انسـانی است به واسـطه معرفت حقایق موجودات، آن گونه که 
هسـتند، بـه مقدار توان بشـر و تصدیق به وجـود این حقایق با 

برهـان نه با ظـن و تقلید.1

اگـر مـراد از معرفت حقایـق موجودات، شـناخت احکام موجود 
بماهـو موجود باشـد، این تعریـف، تعریف فلسـفه اولی خواهد 
بـود؛ امـا اگر مـراد از شـناخت حقایق موجـودات، معنـای عام 
آن باشـد و شـامل شـناخت احکام خاص هر موجودی شـود، 
در آن صـورت ایـن تعریف برای فلسـفه نظـری به معنای عام 

است. آن 
ج( کاربـرد رایـج امروزی فلسـفه، متفاوت با دو کاربرد یادشـده 
اسـت. امروزه در دنیا فلسفه به مجموعه ای از علوم عقلی گفته 
می شـود. ایـن معنا خاص تـر از معنـای اول و عام تـر از معنای 
دوم اسـت. فلسـفه در کاربرد سوم شامل علوم طبیعی و انسانی 
و ریاضـی نمی شـود، بلکـه محـدود به علـوم عقلی اسـت؛ اما 
علوم عقلی امروزی بسـی گسـترده تر از علوم عقلی ارسطویی 
و سـینوی اسـت. علـوم عقلی قدیم شـامل الهیـات، منطق و 
بخش هایی از علم النفس می شـد؛ اما شـعبه های علوم عقلی 
امروزی بسـیار گسـترده اسـت و فلسـفه در این کاربرد، شامل 
ده ها علم می شـود. معرفت شناسی، فلسـفه اولی، فلسفه ذهن، 
فلسفه دین، فلسفه اخالق و فلسفه علم برخی از معروف ترین 
شـعبه هاي فلسـفه اند. امروزه فلسـفه در دانشـکده هاي دنیا به 
ایـن معنا بـه کار مـی رود. چنان که دیدیم، فلسـفه در این معنا 
نیـز یک علم نیسـت، بلکه شـامل علـوم مختلف اسـت و در 
نتیجـه موضـوع واحدی ندارد. هـر موضوعی را می تـوان مورد 
مطالعـه فلسـفی قـرار داد. در این اصطـالح سـوم، در تعریفی 
عـام و اجمالـی از فلسـفه می توان گفت: »فلسـفه تفکر عقلی 
روشـمند و نظام مند درباره پرسـش های بنیادین و غایی در هر 

است«. موضوعی 
چنان کـه گفتیم فلسـفه اولی که محور تفکر فلسـفی در عالم 
اسـالمی اسـت، شـعبه ای از  فلسـفه به این معناي سوم است 
و نسـبتش بـا ایـن معنا، نسـبت خـاص و عام اسـت. یکـی از 
بایسـته ها در فلسفه اسـالمی لزوم بسط تفکر فلسفی به سایر 
حوزه هـای فلسـفه و طـرح شـعبه های جدیـد فلسـفه اسـت. 
فلسـفه را نبایـد در حوزه مباحث هستی شناسـی محـدود کرد، 
کمـا اینکـه در گذشـته مـا چنیـن نبوده ایـم و امـروزه هـم در 
دنیـا چنیـن نیسـت؛ البته برخـی از این شـعبه هاي فلسـفه در 
دهه هـای اخیر در ایران مطرح شـده اند، مثل معرفت شناسـی، 
فلسـفه دین، فلسـفه اخالق، فلسـفه سیاسـی و فلسـفه علم. 
یکی از ضروریات در اصالح و بازسـازی علوم انسانی، پرداختن 
به این  فلسـفه ها اسـت. الزم اسـت شعبه هاي مختلف فلسفه 
بـه طـور جدي مطرح شـوند و بـا نگاه عقلی و اسـالمی منقح 

شوند و گسـترش یابند.

موضوع، روش و غایت فلسفه 
فلسـفه به معنـای اول چون علم واحد نیسـت، موضـوع واحد 
نـدارد، چنان که روش واحد ندارد. در الهیات روش عقلی اسـت؛ 
اما مثاًل در علوم طبیعی، روش تجربی اسـت. غایت فلسـفه به 

معنای عام ارسـطویی را اسـتکمال نفس دانسـته اند؛ البته همه 
علوم نظری و عملی در نهایت باید به کمال و سـعادت انسـان 
کمـک کنند. اسـتکمال نفس انسـانی غایت نهایی فلسـفه و 
البتـه هـر عمل اختیـاری عقالنی باید باشـد. از نگاه اسـالمی 
غایـت هـر علـم و عملـی باید قـرب به حـق تعالی باشـد که 
همـان کمـال حقیقی اسـت؛ اما غایـت خاص فلسـفه به این 

معنا، شـناخت حقایق و ارزش ها یا هسـت ها و بایدها اسـت.
فلسـفه بـه معنـای دوم یـا همـان فلسـفه اولـی موضوعـش 
»هسـتی« و روش آن عقلـی اسـت. غایـت بی واسـطه در هر 
علمـی، غایت علمی و معرفتی اسـت؛ از این رو غایت فلسـفه 
اولـی، ارائـه تصویـری عام از هسـتی و بـه عبارت دیگـر ارائه 
جهان بینـی اسـت. برخـی از موضوعـات و مبـادی دیگر علوم 

نیـز در فلسـفه اولی تأمین می شـوند.
فلسـفه به معنای سـوم چون علم واحد نیسـت، موضوع واحد 
ندارد. روش عام در فلسـفه به معنای سـوم، عقلی اسـت؛ اما به 
جهت تنوع شـعبه هاي فلسـفه و همین طور تنـوع مکتب ها و 
رویکردهـا در فلسـفه می تـوان از روش های فرعـی گوناگونی 
بحث کرد؛ مثاًل از روش تفکر فلسـفی سـنتی، روش فلسـفه 
تحلیلـی و روش فلسـفه اگزیسـتانس و قاره ای سـخن گفت. 
غایت خاص و بی واسـطه هر شـعبه از فلسـفه، شناخت احکام 
موضوع آن شـعبه اسـت که متفاوت با دیگری اسـت و باید در 

همان شـعبه مطرح شود.

تفاوت حکمت و فلسفه 
معنـای لغوی فلسـفه با حکمت قرابت بسـیاری دارد. فلسـفه 
در زبان یونانی به معنای عشـق به فرزانگی اسـت. »سـوفیا« 
همـان حکمت یا فرزانگی اسـت. حکمت متضمـن معرفت و 
فضیلت اسـت، فقط دانش بحثی و حصولی نیسـت. عالوه بر 
آن بصیـرت و عمل و شـدن نیـز در آن مطرح اسـت. حکمت 
قرآنـی نیز همان معرفت و فضیلت اسـت. از این جهت اسـت 
که در کالم الهی حکمت خیر کثیر خوانده شـده اسـت: »و من 
یـؤت الحکمة فقـد اوتی خیرا کثیرا«؛ اما با تنـوع و تطوری که 
فلسـفه در طول تاریخ یافته اسـت، نمی تواند معادل با حکمت 
باشـد. فلسـفه مادی و پوچ گرا و شـکاک، حکمت نیست. حتی 
فلسـفه بحثـی محـض را هـم نمی توان مسـاوی بـا حکمت 
قرآنـی دانسـت. گرچـه معرفت عقلی ـ فلسـفی می تواند جزئی 
از حکمت باشـد، حکمت بدون توحید و معنویت و اخالق معنا 
نـدارد. صـرف تفکـِر نظـری بدون اینکـه منتج بـه معنویت و 
اخالق شـود، حکمت نیسـت؛ گرچه برای رسـیدن به حکمت، 

تفکر نظری نیز الزم و شـرط اسـت.

اهمیت علم فلسفه در هندسه علوم حوزوى 
خـردورزی فصـل ممیـز انسـان از غیر انسـان اسـت. مصداق 
اعلـی و بـارز خـردورزی، تفکـر در آفـاق و انفـس اسـت کـه 

استفاده صاحبان علوم مختلِف دینى از فلسفه، موجب قوت و غناى آن علم مى شود. نقش فلسفه در فهم معارف دین بسیار تعیین کننده 
است. مکتب هاى کالمى و الهیاتى دانسته یا نادانسته بر پیش فرض هاى فلسفى مبتنى اند.



الهیات اجتماعى اي کــه عالمه طباطبایى 
تأسیس کرد و توانست تشیع را به جهان 
معرفى کنــد، بایــد در حوزه هاى علمیه 

دنبال شود.

کار فلسـفه اسـت. وقتـی چنین تفکـری روشـمند و نظام مند باشـد، به آن فلسـفه می گوییم. ما 
برای رسـیدن به جهان بینی عقلی و شـناخت عقالنی دین، به تفکر نظری فلسـفی نیازمندیم؛ 
بنابراین، فلسـفه پشـتوانه عقالنی زندگی انسـانی و دین باوری و دین ورزی اسـت. فلسفه نسبت 
بـه علـوم نیز جنبه بنیـادی و مبنایی دارد. عقـل در هر علمی حتی در علوم نقلی، نقش مهمی بر 
عهـده دارد. هـر علمـی مبانی و مبـادی و پیش فرض هایی دارد که عقل نقش مهمی در کشـف 
و فهم و تحلیل و تبیین و نظام بخشـی آنها دارد. این کاری اسـت که در فلسـفه انجام می گیرد.

اسـتفاده صاحبـان علـوم مختلِف دینی از فلسـفه، موجب قـوت و غنای آن علم می شـود. نقش 
فلسـفه در فهـم معارف دین بسـیار تعیین کننده اسـت. مکتب هـای کالمی و الهیاتی دانسـته یا 
نادانسـته بـر پیش فرض های فلسـفی مبتنی انـد. ما در هر علمـی، حتی علوم شـرعی مثل فقه 
و علـوم ادبـی مثل نحو، نیازمند تحلیل و اسـتداللیم. فلسـفه و ذهن فلسـفی کمک شـایانی به 
دقت در تحلیل ها و اسـتدالل ها می کند. یکی از اموری که امروزه در علوم اسـالمی الزم اسـت، 
تدوین فلسـفه علوم اسـالمی است، مثل فلسفه فقه، فلسـفه اصول و فلسفه کالم. این فلسفه ها 
می تواننـد حلقه وصل فلسـفه با علوم اسـالمی و همین طـور حلقه وصل علوم اسـالمی و علوم 

انسـانی جدید باشند.

مبانى و قواعد اصلى حاکم بر علم فلسفه 
قـوام فلسـفه بـه روش عقلی اسـت. این نکته در بین همه شـعبه های فلسـفه مشـترک اسـت. 
فلسـفه در تعریف و تحلیل، در اسـتدالل و در نظام مندسـازی از روش عقلی اسـتفاده می کند؛ اما 

برای شـناخت مبانی و قواعد هر شـعبه از فلسـفه باید به سراغ 
همـان شـعبه رفت. هر شـعبه ای حکـم خـاص خـود را دارد. 
مهم ترین شعبه های فلسـفه، معرفت شناسی و هستی شناسی 
اسـت. ایـن دو شـاخه در شـکل گیری اولیـه خـود، ابتنایی بر 
علـوم دیگر ندارنـد، بلکه خود مبنـای دیگـر معارف اند؛ گرچه 
در توسـعه و تکاملشـان می تواننـد از علـوم دیگر بهـره ببرند. 
آنچه این دو شـاخه از فلسـفه به طور ضروری بر آن مبتنی اند 
معـارف اولیـه یا به تعبیر قدما بدیهیات اسـت، اعم از بدیهیات 
منطقی محض، فطریات و علوم حضوری. فیلسـوف می تواند 
کارش را بـا مفاهیـم اولیـه و گـزاره هـای بدیهی شـروع کند؛ 
البته این شـاخه های فلسـفه در مسـیر رشـد و توسـعه خود از 
سـایر معارف بشـری بهره می گیرند و از آنها متأثرند؛ بنابراین 

فلسـفه در سـاختار و سـاختمان اصلی اش چندان وابسـته به علوم دیگر نیست؛ گرچه علوم دیگر 
وابسـته بـه فلسـفه اند و گرچه علـوم دیگر می توانند بر غنا و گسـتره فلسـفه بیفزایند.

مدارس و مکاتب مهم فلسفه اسالمى 
پس از ترجمه آثار فلسـفی یونانی به عربی، بیشـترین آثاری که مورد توجه فیلسـوفان اسـالمی 
نخسـتین قـرار گرفـت، آثـار ارسـطو به ویـژه در حوزه های منطـق، مابعدالطبیعه، علـم النفس و 
اخـالق بـود؛ البتـه فیلسـوفانی چون فارابی از اندیشـه سیاسـی افالطـون تأثیر پذیرفتنـد؛ اما در 
مجمـوع تأثیرگـذاری ارسـطو از دیگران بیشـتر بود. فلسـفه نوافالطونی نیز به دلیـل غلبه نگاه 
عرفانی با اسـتقبال مواجه شـد و کتاب اثولوجیای شـیخ یونانی که معموالً گمان می کردند از آِن 
ارسـطو اسـت، بر شکل گیری الهیات فلسفی اسالمی تأثیر گذاشـت. این کتاب تقریر فرفریوس 

از افلوطین بوده اسـت.
فلسـفه ارسـطو را فلسفه مشـائی )peripatetic( می گویند. در معرفت شناسی ارسطویی عقل 
یکه تاز میدان معرفت اسـت و وحی و اشـراق در آن جایگاهی ندارد. گرچه فیلسـوفان نخسـتین 
اسـالمی را مشـائی می گوینـد و گاهی از آنان با عنوان مشـائیان متأخر یـاد می کنند، با قاطعیت 
می توان گفت در عالم اسـالم، فیلسـوف مشـائی به معنای ارسـطویی محض به سختی می توان 

یافت. حکمایی مثل فارابی و ابن سـینا هیچ گاه عقلگرای انحصاری نبودند و برای وحی و اشـراق 
در معرفـت، جایـگاه رفیعی قائل بودند. بعضی محققان غربی آنان را بیشـتر نوافالطونی می دانند 
تا مشـائی. حق این اسـت که آنان گرچه از ارسـطو و نوافالطونیان تأثیر پذیرفتند، تأثیری که از 
آموزه های اسـالمی پذیرفتند، سـاختمان فلسـفه یونانی را متحول کرد. گرچه در فلسفه اسالمی 
حضور عناصر یونانی چشـمگیر اسـت، روح این فلسفه تفاوت جدی با فلسـفه یونانی دارد. محور 
اندیشـه فلسـفی در جهان اسـالم، اندیشـه توحید اسـت که اسـاس و محور باور اسـالمی است. 
با محوریت یافتن توحید در فلسـفه اسـالمی، سـه مسـئله بنیادین که فرع بر توحیدند، وارد این 
فلسـفه شـد. این سـه مسـئله عبارت اند از مفهوم خلقت، نبوت و قیامت. این عناصر که سـتون 
فقرات تفکر اسـالمی را تشـکیل می دهند، در فلسـفه یونانی جایگاهی ندارند. در فلسفه اسالمی 
از همان آغاز، تحت تأثیر تعالیم اسـالمی، گرایشـی به سـمت هماهنگی با وحی و عرفان شـکل 

گرفـت که تدریجاً توسـعه و تکامل یافت.
گاهی می گویند ابن رشـد فیلسـوف مشـائی محض اسـت. آنچه در این باره باید گفت این اسـت 
که ابن رشـد در مقام شـرح و تفسـیر فلسفه ارسـطو، مشائی محض اسـت و می کوشد به ارسطو 
وفادار باشـد و در تفسـیر آرای ارسـطو از اندیشه های نوافالطونی و اسالمی استفاده نکند و ارسطو 
را آن گونه که اسـت تفسـیر کند، برخالف فیلسـوفان اسـالمِی دیگر مثل فارابی و ابن سـینا که 
ادعا می شـود در تفسـیر آنان از فلسفه ارسـطو، عناصر نوافالطونی و گاه اسالمی دخالت می کند؛ 
امـا نبایـد پنداشـت کـه ابن رشـد در جهان بینـی خود ارسـطویی محض اسـت. ابن رشـد متکلم 
و فقیهـی اسـالمی اسـت و دیدگاهـش درباره هسـتی و خـدا و انسـان، بیش از هرچیـز بر وفق 

آموزه های دینی اسـت.
معموالً مکتب های فلسـفی اسـالمی را به سه مکتب مشائی، 
اشـراقی و متعالیه تقسـیم می کنند؛ اما باید خاطرنشان کرد ما 
در عالم اسـالم، فیلسـوف مشائی محض یا فیلسـوف اشراقی 
محض نداریم. فالسـفه اسـالمی هر سـه منبع عقل، اشـراق 
و وحی را به رسـمیت می شناسـند و از آنها بهره می گیرند؛ اما 
می تـوان از غلبـه یکـی از ایـن عناصـر در گروه های مختلف 
سـخن گفـت؛ بنابرایـن مشـائیاِن مسـلمان کسـانی اند کـه 
عمدتـاً بـر عقل تکیـه دارند، نه انحصـاراً. اشـراقیانی همچون 
سـهروردی نیـز کـه دل در گـرو شـهود دارند از عقـل بیگانه 
نیسـتند، بلکـه بر هماهنگـی عقل و اشـراق تأکیـد می کنند. 
ایـن هماهنگی در حکمت متعالیـه به اوج می رسـد. مالصدرا 
با اسـتفاده از میراث مشـائی، اشـراقی، عرفانی و کالمی می کوشـد نظامی را طراحی کند که در 

آن برهـان، عرفـان و قـرآن با هم هماهنگ و همسـو باشـند.
نکتـه کلیـدی در اینجـا این اسـت کـه همه حکمای اسـالمی به رغـم تفاوت مشـرب هایی که 
دارند، قوام فلسـفه را به برهان عقلی می دانند. در حوزه مسـائل فلسـفی اگر از آموزه های قرآنی و 
روایـی یا یافته های عرفانی اسـتفاده می کنند، هرگـز آنها را جایگزین برهان عقلی نمی کنند. هم 
فیلسـوف مشـائی و هم اشـراقی و هم متعالیه برای مدعای خود، برهان عقلی اقامه می کنند؛ اما 
فیلسـوف متعالیه به این قانع نیسـت، بلکه می کوشـد از راه شـهودی نیز به آن دست یابد و حکم 
وحی را نیز به دسـت آورد. او می کوشـد به هماهنگی برهان و عرفان و قرآن برسـد؛ البته اگر در 
مـوردی نتوانسـت بـر آمـوزه ای از آموزه های دینی برهان اقامه کنـد، گرچه آن آمـوزه را به عنوان 
بحـث فلسـفی ارائه نمی کنـد، بر پایه وحـی آن را می پذیرد. هـر آموزه وحیانی حجت تام اسـت، 
چه برهان عقلی برای اثبات آن در دسـت باشـد و چه نباشـد؛ به عبارت دیگر، حکمای اسـالمی 
دو حیثیـت دارنـد: هـم فیلسـوف اند و هم متکلم. آنجا که فلسـفه می ورزند، معیار و مـالک رد و 
قبولشـان برهان عقلی اسـت؛ اما برهان عقلی تنها مالک معرفت نیسـت. ممکن است نتوان بر 
هـر آمـوزه وحیانی به طـور بالفعل برهان عقلی اقامه کـرد. چنین گزاره ای بـر پایه وحی پذیرفته 
می شـود و در حوزه علم کالم قرار می گیرد، نه فلسـفه؛ در عین حال قاطبه حکمای اسـالمی بر 

ما. ما. ما گوییممیگوییممیگوییم
نیازمندیم؛ فلسـفی

انحصاری عقلگرای گاههیچگاههیچگاه ابنسـینا و فارابی مثل حکمایی. حکمایی. حکمایی یافت
بعضیمحققانغربیآنانرا رفیعیقائلبودند جایـگاه، جایـگاه، جایـگاه معرفـت در
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ایـن نکته توافق دارند که هیـچ آموزه ای از آموزه های راسـتین 
دین، ناسـازگار با عقل و برهان نیسـت. در موارد نادری خالف 
این سـخن ادعا شـده اسـت کـه از نظر تاریخـی محل بحث 
و خـالف اسـت؛ ماننـد آنچـه در رسـاله اضحویه منسـوب به 

ابن سـینا در مورد معاد جسـمانی آمده است.
نکتـه آخـر در ایـن زمینـه این اسـت کـه گرایش هـای فرعی 
فلسـفی در جهان اسـالم متنوع و بسـیار است که اینجا مجال 
طـرح آن نیسـت. همچنیـن مشـرب های معرفتـی در جهان 
اسـالم منحصر به مکتب های فلسـفی نیسـت، بلکـه در کنار 
آن مکتب هـای کالمی، عرفانی و اهل حدیث نیـز وجود دارند 

کـه آنها نیـز در درون خـود از تنوع چشـمگیری برخوردارند.

ویژگى ها و تمایز هاى مکتب هاى فلسفى اسالمى 
با تسـامحی که در اطالق عناوین مشـائی و اشـراقی در مورد 
فالسـفه اسـالمی به کار می رود، ویژگی اصلی هر یک از اینها 
و تمایزشـان از یکدیگـر در روش تحصیـل معرفـت و مواجهه 
با واقع اسـت. فیلسـوف مشـائی عمدتـاً بر عقل تکیـه دارد، به 
طوری که اگر با تحلیل و اسـتدالل عقلی به نتیجه ای رسـید، 
رسـالت معرفتـی اش را پایان یافتـه می دانـد. بـرای فیلسـوف 
اشـراقی سـیر عقلـی نیمـی از سـیر او اسـت. حکیم اشـراقی 
مدعـی اسـت پیـش از حرکت عقلی یـا پـس از آن و یا همراه 
با آن، سـیر معرفتی دیگری دارد که سیر شـهودی است. او اگر 

حقیقت معقول را مشـهود کند، آرام می شـود.
فیلسـوف متعالیـه افزون بر ایـن، دغدغه متن دینـی را نیز دارد 
و معقـول و مشـهود خـود را بـه وحی عرضه می کنـد و با عیار 
وحـی می سـنجد. تفـاوت مواضعی که بین فالسـفه مشـائی 
و اشـراقی و متعالیـه دیـده می شـود، مثـل اختـالف در بحث 
اصالـت وجـود یـا ماهیت، وحـدت یا کثـرت وجود، یـا قول به 

وجـود هیـوال یـا انـکار آن، تفاوت هـای بالعـرض و ثانوی اند و 
نمی تواننـد تمییزدهنـده این مکتب ها باشـند.

تفـاوت مشـرب های معرفتی فیلسـوفان اسـالمی بـه معنای 
تضـاد و ناسـازگاری بنیادیـن آنها نیسـت، بلکه تفاوت بیشـتر 
طولـی یـا به گونه اقل و اکثر اسـت. در واقع فلسـفه اسـالمی 
یک سـنت فلسفی اسـت که تدریجاً بسـط یافته و رشد کرده 
اسـت؛ مثاًل فلسفه اشـراقی، روش عقلی مشائی را رد نمی کند، 
بلکـه آن را الزم امـا ناکافـی می داند. همین طور اسـت موضع 
حکمت متعالیه نسـبت بـه نظام های معرفتـی قبلی. حکمت 
اسـالمی در سـیر تاریخی اش به سوی جامعیت معرفتی پیش 
رفته اسـت. این امر در واقع نشـانگر تأثیر تعالیم اسـالم اسـت؛ 
چرا که معرفت شناسـی اسـالمی و قرآنی یک معرفت شناسی 
جامع نگـر اسـت کـه همـه روش هـای معرفـت را تصدیـق 

می کنـد و بر جمـع آنها تأکیـد دارد.

جغرافیاى فلسفه اسالمى
فلسـفه اسـالمی جغرافیـای پهنـاوری از جهـان اسـالم را در 
نوردیده اسـت. محور فلسـفه در جهان اسـالم، حوزه فرهنگی 
و تمدنـی ایـران بوده اسـت. یکـی دیگر از قطب های فلسـفه 
اسـالمی، مغرب اسـالمی یـا اندلس بـا محوریـت قرطبه بود 
که خوش درخشـید؛ اما متأسـفانه دوام نیافـت. در جهان عرب 
و بعدها در شـبه قاره هند نیز فلسـفه اسـالمی حضور یافت و 
تأثیراتی از خود بر جای گذاشـت؛ اما این سـنت در ایران از بدو 
پیدایش فلسـفه اسـالمی تا بـه امروز بـه صورت پویـا و فعال 

ادامـه داشـته و همچنان زنده و زاینده اسـت.
از این سـخن نباید برداشـتی نژادپرسـتانه داشـت، آن چنان که 
برخـی از اروپاییـان بـا ایـن رویکرد از فلسـفه در جهـان عرب 
سـخن گفته انـد و نـژاد عـرب را فاقـد تـوان فلسـفی قلمـداد 

کرده انـد. این گونـه اظهـار نظرها منشـأی جـز خودبرتربینی و 
نژادپرسـتی منحـط نـدارد و از نـگاه اسـالمی مردود اسـت. ما 
فیلسـوفان بزرگـی از میـان عرب ها داشـته ایم، ماننـد کندی، 
ابن رشـد و ابن خلـدون، چنان کـه بزرگ تریـن مخالف فلسـفه 
یعنـی غزالـی ایرانی بـوده اسـت. غزالی عالـم و متفکر بزرگی 

بـود؛ امـا با فلسـفه میانه خوبی نداشـت.
اینکـه فلسـفه در خـارج از جهـان شـیعه رونـق نیافـت، علل 
تاریخـی و مذهبـی دارد. بـه دلیل مخالفت های کسـانی مثل 
غزالـی و ابن تیمیـه و پیـروان ابن تیمیـه تـا سـلفیان امـروز با 
فلسـفه و به جهت غلبـه ظاهرگرایی و قشـری نگری در میان 
عالمان مسلمان، متأسفانه فلسفه در میان اهل تسنن طرد شد 
و در بسـیاری از مناطق جهان اسـالم که این تفکر حاکم بود، 
فلسـفه رمـق و رونقی نیافـت. اوج تفکر عقلـی در این حوزه ها 
همـان کالم اشـعری و معتزلی بـود. کالم معتزلی به عللی که 
جای ذکر آن نیسـت، زوال یافت و کالم اشـعری یکه تاز میدان 
شـد تا اینکه با ظهور و رواج تفکر سـلفی حتی کالم اشـعری 

هـم مجال جـوالن نیافت.
از نـگاه شـیعی پـس از رحلت حضـرت رسـول)صلی اهلل علیه 
وآلـه( ائمـه جانشـینان برحـق پیامبرند. در کنار سـایر شـئون 
امامـت، مرجعیت علمی دینی منحصر در ایشـان اسـت. حتی 
کسـانی کـه بـه عصمـت ائمـه اقـرار نمی کننـد، بـه جایگاه 
واالی علمـی ایشـان اعتـراف دارنـد. شـیعه می دانسـت کـه 
پرسـش های دینی خـود را در حوزه های مختلف از چه کسـی 
بایـد بپرسـد. عالمان دین شـاگردان ائمه و بیانگر معـارف آنان 
بودند و مرجعیت ذاتی و اسـتقاللی نداشـتند. به رغم فشارهای 
خلفـای جـور، ائمـه در بـاب معـارف عقلـی و معنـوی همانند 
مباحـث اخالقـی و آموزه های فقهی در طول بیـش از دو قرن، 
آموزش هـای الزم را عرضـه کردند که نهج البالغه و صحیفه 

توجه به فلسفه اسالمى در حوزه
«حوزه علمیه قم... مبادا پرچم فلســفه اســالمى را زمین بگذارد! من احساس خطر مى کنم! فلسفه اسالمى،  فلسفه بسیار 
واالیى است؛ فلسفه اسالمى،  آن منطق عقالنى است که مى تواند بى پایگى بسیارى از تفکرات شبه فلسفى و فلسفى را روشن 
کند. فلسفه اسالمى افتخار حوزه هاى علمیه است! پرچم فلسفه اسالمى،  همیشه در دست حوزه هاى علمیه بوده و بیش از 
همه در دوران هاى اخیر، حوزه علمیه قم، آن را در دست داشته است. مبادا این پرچم را زمین بگذارید! ... فلسفه اسالمى، 

باید در سطوح مختلف، با شیوه هاى خوب، با کتاب هاى قوى و با استفاده از متون راقِى گذشته تدریس شود».
«ما اگر کارى کنیم که فلسفه از پایگاه خودش که شهر قم است، فرار کند، آن وقت باید بیاییم به تهران و دنباِل فیلسوف 
بگردیم؛ دنبال فیلســوف اسالمى! یعنى مردم به هر حال، دنبال پاسخ هاى فلسفى هستند. امروز فلسفه در دنیا،  جایگاه 
بســیار واالیى دارد و نمى شود از فلســفه صرف نظر کرد؛ لذا اصل فلسفه، حتماً باید ترویج شود و باید عده اى متخصص 

شوند و فلسفه بخوانند».

کالم رهبرى



پشـتوانهعظیمیرا این. این. اینمیـراثقویمخود آنمعارفانـد نمونههایـیاز کتـباربعـه و سـجادیه
رحلتحضرترسـول )صلیاهلل میاناهلتسـننپـساز در اما آورد؛ عقلـیپدیـد بـرایتفکـر
افکار یکبا متکلمـانهر و فقها، فقها، فقها روات. روات. روات نداشـت مرجعیت( مرجعیت( مرجعیتعلمیدینیواحدیوجود وآلـه علیـه
جامعیتعلمـیالزم گروهیاز و هیـچفـرد و سـلیقههایمختلـفمدعـیتعلیـمدینبودند و

آورد. اعتقاداتفراهـم حـوزه برایظاهرگرایـیحتیدر را زمینـه ایـن. ایـن. ایـنخود نبـود برخـوردار
آموزههایامامانشیعه بینحکمایخسـروانیایرانقدیمو در فلسـفه دلیلپیشـینه ایرانبه در
فلسـفه به گرایش برای زمینه، زمینه، زمینه آن به( به( به السـالم )اطهار)اطهار)علیهم ائمه تشـویق و عقلی مباحث طرح و
مخالفانسرسـختی فلسـفههمواره ایراننیز در گرچه. گرچه. گرچه فراهمشـد جاها دیگر آنبیشاز رشـد و
پویاییخود حیـاتو به توانسـت فلسـفه شـد ذکر که جهاتی به، به، به دارد هم امـروز حتـی و داشـته
از جهاناسـالم اسـالمیدر فلسـفه گرایشبه شـاهدموجیاز امروزه خوشـبختانه. خوشـبختانه. خوشـبختانه ادامـهدهـد
گردد. تحولیجدید زمینه و اثر اسـتمنشـأ امید هسـتیمکه شـرقآسـیا جهانعربتا و آفریقا
ابنعربی مثل شـخصیتهایی و بوده پراکنده اسـالم جهان سراسـر در نیز تصوف جریان گرچه
عرفان. عرفان. عرفان اسـت بوده ایران همـواره نیز عرفانی اندیشـه مهد، مهد، مهد برخاسـتند اسـالمی جهان مغـرب از
رشـدش به رو ً حرکت

ایران
 ً

ایران
حرکتً حرکت ً تقریباً تقریبا تقریبا، تقریبا،  رسـید خود اوج به هشـتم و هفتم قرنهای در آنکه از پس نظری

فلسفه و عرفان نزدیکشـدن و ایران در اسـالمی فلسفه رشـد اما شـد؛ متوقف اسـالم جهان در
ادامه توسـعهاش و رشـد به ایران در نیز اسـالمی علوم از شـاخه این که شـد موجب یکدیگر به

اینجریانبهصـورتبالندهايپیـشمیرود. نیـز امروزه کـه دهـد
دو در به، به، بهویـژه جهانشـیعه در مشـابهیرا میتوانسـیر علـماصولنیز بهویـژه و بـابفقـه در
وضعیت عرصهها ایـن همه در البتـه کرد؛ مشـاهده قم و نجف یعنـی شـیعی علوم مهم مرکـز
آن از بیـش بسـی داریم نیاز آنچه و اسـت بسـیار کمبود و نقص و نیسـت ایده آل وجه هیـچ بـه

یافتهایم. دسـت آن بـه که اسـت چیزی
اسـالم جهان، جهان، جهان ، دور، دور گذشـتههای در که میدانیم انسـانی و طبیعی علوم از اعم علوم سـایر باب در
زمان طالییتا آندوره از پـس امـا گذاشـت؛ پشـتسـر را افتخارآمیز تمدناسـالمیدورهای و

دورهای اعترافکنیمکـه بایـد بلکه، بلکه، بلکه نداریم اینحوزههـا آمیـزیدر افتخـار کارنامه تنهـا نـه مـا
سـپریکردهایم. انحطاطرا و رکـود طوالنـیاز

فیلسوفانبرجستهاسالمیوآثارتأثیرگذارایشان
برجسـتهترین از مالصـدرا و میردامـاد، میردامـاد، میردامـاد ، نصیـر، نصیـر خواجـه، خواجـه، خواجـه سـهروردی، سـهروردی، سـهروردی ابن، ابن، ابنسـینا فارابـی بیشـک
در او آثـار و میداننـد ثانی معلـم و اسـالمی فلسـفه مؤسـس را فارابـی. فارابـی. فارابـی اسـالمیاند فیلسـوفان
اسالمیرا فلسـفهسیاسـیسـنگبنایفلسفه و مابعدالطبیعه، مابعدالطبیعه، مابعدالطبیعه موضوعاتمختلفیچونمنطق
تا نفهمیدم اما، اما، اما خوانـدم را ارسـطو الطبیعه مابعد گویدمیگویدمیگویدچهلبـار ابن. ابن. ابنسـینا تشـکیلمیدهنـد
میتوان البته برسـم؛ ارسطو فلسـفه فهم به توانسـتم فارابی مابعدالطبیعه شـرح خواندن با اینکه
نارسـای ترجمه بلکه، بلکه، بلکه برایابنسـینا دشـواریمابعدالطبیعه نه علتاینامر که حـدسقـویزد

باشـد. بوده آن
را خود قوام و شـکل اسالمی فلسفه که اسـت ابنسینا با. با. با است اسـالم فالسـفه رئیس ابنسـینا
پیدا بهسـختی بشـری تاریخ در او نظیر و اسـت عصرها و قرون همه نابغه که ابن. ابن. ابنسـینا گیردمیگیردمیگیرد
ریاضی منطـقو و فلسـفه از رشـتههایمختلفعلمیاعم نـوآوری، نـوآوری، نـوآوریهـایفراوانیدر میشـود
که اسـت اسـالم تاریخ در فلسـفی کتاب مهمترین شـفا الهیات الهیاتکتاب الهیاتکتاب کتاب. کتاب.  دارد پزشـکی و طبیعی و
اثر دیگر. دیگر. دیگر است آننوشتهشـده شـرحهایبسـیاریبر و متندرسـیبوده و محلمراجعه همواره
بیش این. این. اینکتابنیز اسـت فلسفیبیمانند نثر در تنبیهاتاستکه اشـاراتو اشـاراتسـینا اشـاراتسـینا ابن برجسـته
بهترین که آننوشـتهشـده فـراوانبر شـرحهای متندرسـیاسـتو که سـالاسـت هـزار از
بهمنیارصاحب ابنسینا برجسته. برجسته. برجستهترینشـاگرد نصیرالدینطوسـیاسـت شـرحآنشـرحخواجه
دیدگاههای بـا همراه اندیشـههایفلسـفیابنسـینا التحصیل. التحصیل. التحصیلخالصه التحصیلکتـابالتحصیلکتـابالتحصیلاسـت

است. بهمنیار
جهالتو بـا سـالهاشکه کوتـاه38 عمـر در او. او. او ایرانزمیـناسـت از سـهروردینابغـهایدیگـر
احیاگر او. او. او گذاشـت برجـای خود از جاودانـی آثـار و اندیشـه، اندیشـه، اندیشـهها رسـید پایان به قشـریون خباثـت

معموالً مکتب هاى فلسفى اسالمى را به سه مکتب مشائى، اشراقى و متعالیه تقسیم مى کنند؛ اما باید خاطرنشان کرد ما در عالم اسالم، 
فیلسوف مشائى محض یا فیلسوف اشراقى محض نداریم. فالسفه اسالمى هر سه منبع عقل، اشراق و وحى را به رسمیت مى شناسند 

و از آنها بهره مى گیرند.



٢٩

فلسـفه اشـراقی و حکمت خسـروانی ایران و مؤسـس فلسفه 
اشـراقی اسـالمی است. سـهروردی در نگارش عربی و فارسی 
بی ماننـد اسـت. او هـم اهـل تفکر نظـری و هم اهـل عبادت 
و ریاضـت و کشـف و شـهود بـود. کتـاب حکمـة االشـراق 
سـهروردی اوج اندیشـه ها و یافته هـای وی اسـت. حکمـة 
االشـراق را بایـد بـا کمـک شـرح های قطب الدین شـیرازی و 

شـهروزی مطالعـه کرد.
خواجـه نصیرالدین طوسـی اسـتاد همه علـوم زمان خـود بود. 
او بزرگ ترین مفسـر و مدافع تفکر فلسـفی بود. کتاب اسـاس 
االقتباس او بهترین اثر منطقی به زبان فارسـی اسـت. طوسی 
مؤسـس کالم فلسفی شیعی اسـت و کتاب تجرید اإلعتقاد او 

دقیق تریـن اثر در علم کالم اسـت.
میرمحمدباقـر دامـاد اسـترآبادی از حکمـای دوره صفویـه، در 
قـرن یازدهـم در اصفهـان کرسـی تدریس داشـت. در آثـار او 
اندیشـه های فلسـفی، یافته های عرفانی و تعالیم قرآنی با هم 
ممزوج اند. مهم ترین اثر میرداماد کتاب قبسـات اسـت که وی 
در آن اندیشـه حـدوث دهـری را مطـرح کرده اسـت. میرداماد 

اسـتاد مالصدرا است.
میردامـاد  اسـتادش  تأثیـر  تحـت  شـیرازی  مالصـدراي 
مشـرب های مختلـف معرفتـی را بـه هـم آمیخـت و نظامی 
نـو با عنـوان حکمـت متعالیـه طراحـی کـرد. اصالـت وجود، 
وحـدت تشـکیکی وجـود، و حرکت جوهـری از ابتـکارات این 
فیلسـوف بزرگ اسـت. اندیشـه های مالصدرا در آثار متعددش 
آمده اسـت؛ امـا مهم ترین اثر فلسـفی او الحکمة المتعالیه في 
االسـفار العقلیه االربعه اسـت. وی همچنین تفسیری ارزشمند 
از برخی سـوره های قرآن کریم و شـرحی بر اصول کافی دارد. 
فلسـفه مالصدرا نقطه عطفی در تاریخ فلسـفه اسالمی است، 
به طوری که فعالیت فلسفی فیلسـوفاِن پس از او چیزی بیش 
از شـرح و تفسـیر فلسـفه او و احیاناً افزودن نکاتی فرعی یا نقد 
برخـی از آرای او نیسـت. مالرجبعلی تبریزی در برخی مباحث 
منتقد مالصدرا اسـت. عبدالرزاق الهیجی در شوارق االلهام به 
سـبک حکمـای پیـش از مالصدرا بحـث را پیش می بـرد؛ اما 
عمده فیلسـوفان پـس از مالصـدرا صدرایی اند. در میـان آنان 
مالعلی نـوری، مالهادی سـبزواری صاحب شـرح منظومه و 

آقاعلـی مدرس مؤلـف بدایع الحکم مشـهورترین اند.

وضعیت  فلسفه اسالمى در دوره معاصر 
در صد سـاله اخیر در ایران اسـتادان بزرگی در فلسـفه اسالمی 
بوده انـد؛ بـراي نمونه می تـوان از حکیم میرزامهدی آشـتیانی، 
میرزااحمد آشـتیانی، عالمه شـعرانی، آیـت اهلل رفیعی قزوینی، 
امام خمینی، عالمه طباطبایی، شـهید مطهری، شـهید صدر، 
آیـت اهلل حسـن زاده آملـی، آیـت اهلل جـوادی آملـی و آیـت اهلل 
مصبـاح یزدی نام برد. از میان تأثیرگذارترین آثار فلسـفی اخیر 
می تـوان بـه بدایة الحکمـه و نھایة الحکمه عالمـه طباطبایی، 
اصول فلسـفه و روش رئالیسـم اثر مشـترک عالمه طباطبایی 
و شـهید مطهـری و آموزش فلسـفه اثر اسـتاد مصباح اشـاره 
کـرد. شـرح و تفصیـل بیشـتر درباره فلسـفه اسـالمی معاصر 
و شـخصیت ها و اندیشـه های فلسـفی معاصـر را در کتـاب 
مقدمه ای بر فلسـفه اسالمی معاصر آورده ام. فلسفه اسالمی در 
دوره معاصر شـاهد دو رویداد بوده که موجب تحوالتی شـده و 
مسـتلزم تحوالت وسـیع تر و عمیق تری اسـت؛ اول مواجهه با 
فلسـفه غرب و دوم وقوع انقالب اسـالمی و طرح پرسـش ها 

و مباحث فلسـفی جدید در عرصه های مختلف حیات بشـری.

ارتقاى شیوه آموزش فلسفه 
فلسـفه خردورزی و تمرین تفکر اسـت؛ بنابرایـن هر مقدار که 
شـخص با فلسـفه آشـنا باشـد، به رشـد عقالنی خود کمک 
کـرده اسـت. این طـور نیسـت کـه اگـر شـخص در فلسـفه 
صاحب نظر نشـود از فلسـفه سـودی نبرده اسـت. در هر حال 
بـرای ارتقـای کیفیـت آمـوزش فلسـفه و بهره مندی بیشـتر 

می تـوان پیشـنهادهایی را مطـرح کرد.
نکتـه قابـل توجـه این اسـت کـه بهتـر اسـت روش آموزش 
فلسـفه تلفیقی از روش های سـنتی و جدید باشـد. در گذشـته 
عمدتـاً و شـاید منحصـراً برای آموزش فلسـفه، متون سـنتی 
را نـزد اسـتاد می خواندند که بسـیار زمانبر و دیربـازده بود؛ مثاًل 
گاهی یک دوره اسـفار بیش از ده سـال طول می کشید. گاهی 
فـردي چنـد دوره اسـفار نـزد چند اسـتاد می خواند. ایـن روش 
امـروزه کارسـاز نیسـت. عمـر آدمـی کوتاه تـر از ایـن حرف ها 
اسـت و گسـتره فلسفه بسی وسـیع تر. از سوی دیگر در بعضی 
از دانشـگاه های امـروزی بـا جزوه های درسـی کـه خالصه اي 
از مباحث یک متن اسـت، درس فلسـفه را به صورت سطحی 
می گذراننـد. گاهـی هـم اسـتاد از خـودش مطالبـی را بیـان 
می کنـد و دانشـجویان را بـه مطالعـه برخـی کتاب هـا ارجـاع 
می دهـد. ایـن روش هـم مزایایـی دارد هـم معایبـی. بـه هـر 
حال به نظر می رسـد به سـختی بتوان با این شـیوه فیلسـوف 
شـد. بایـد هم قسـمتی از متـون را خوانـد و هم فـارغ از متنی 
خـاص، مباحـث را از صاحب نظران برگرفت. مطالعه کتاب ها و 

مقاالت نیز مفید اسـت.
سـیر آمـوزش فلسـفه را می تـوان چنین پیشـنهاد کـرد: ابتدا 
خوب اسـت متن فلسفی سـاده اي برای آشنایی اجمالی و اولیه 
بـا مفاهیـم و دیدگاه هـا خواند. سـپس یک دوره تاریخ فلسـفه 
اسـالمی به زبان سـاده برای آشنایی با فیلسـوفان و مهم ترین 
آراي ایشـان و سـیر شـکل گیری مباحـث فلسـفی مطالعـه 
شـود. در مرحلـه سـوم، متون فلسـفی فنی تـر و دقیق تر مثل 
نھایة الحکمه و گزیده هایی از شـفا، اشـارات، حکمة االشراق و 
اسـفار تدریس شـود. در مرحله چهارم یک دوره تاریخ تحلیلی 
فلسـفه اسالمی گذرانده شـود. در مرحله پنجم یک دوره تاریخ 
فلسـفه غرب مطالعه شـود. آن گاه یکی از شـعبه های فلسـفه 
مثل مابعدالطبیعه، معرفت شناسـی، یا فلسـفه ذهـن به عنوان 
رشـته تخصصی انتخـاب شـود.در این مرحله پس از آشـنایی 
بـا مباحث تخصصی رشـته انتخاب شـده، مباحث بـه صورت 
تطبیقـی و مقایسـه ای بیـن سـنت ها و مکتب هـای فلسـفی 
بررسـی شـود؛ مثـاًل علم النفس  فلسـفی اسـالمی با فلسـفه 

ذهن جدید بررسـی شـود.
خوب اسـت دانشـجو با رشـته یا رشـته های علمـی مرتبط با 
رشـته اصلی اش نیز آشـنا شـود؛ مثاًل اگر شـخص علم النفس 
و فلسـفه ذهـن می خواند با شـعبه هایی از روانشناسـی و علوم 
ادراکی آشـنا شـود. بـا طی موفقیت آمیـز این مراحـل می توان 
به اجتهاد فلسـفی دسـت یافت و سـخنی برای گفتن داشـت.

رابطه فلسفه با الهیات 
وقتی الهیات در مقابل فلسـفه به کار می رود، مراد علم کالم یا

 theology اسـت. به نظر رایج، علم کالم در موضوع، روش و 
غایت با فلسـفه متفاوت اسـت. اگر مراد از فلسفه همان فلسفه 

اولی باشـد، موضوع فلسـفه هسـتی اسـت؛ اما موضـوع کالم 
عقاید دینی اسـت. فلسـفه به دو معنای دیگر چنان که گفتیم، 
چون علم واحدی نیسـت، موضوع واحدی ندارد. روش فلسـفه 
عقلـی محـض اسـت؛ امـا روش کالم، عقلـی و نقلی اسـت. 
مـراد از نقـل نیـز نقـل معتبر و حجت اسـت که همـان متون 
معتبر دینی اسـت. غایت فلسفه شـناخت حقیقت در چارچوب 
موضوع فلسـفه اسـت. غایت کالم شناخت عقاید دینی و دفاع 
از آن اسـت. آن بخـش از کالم کـه عقلـی محـض اسـت بـا 
فلسـفه همپوشـانی دارد. در حقیقت و در تحلیل نهایی به نظر 
می رسـد فلسـفه، عرفان و کالم هر سـه در پی شـناخت واقع 
و هسـتی اند. آنچـه موجـب تمایز آنهـا اسـت، روش تحصیل 
معرفت اسـت. فلسـفه، عرفان و دین هر سـه در پی شـناخت 
هسـتی، خـدا و انسـان و به عبارت دیگر مبـدأ و معادند. آنها در 
پـی شـناخت حقایقی اند که سـعادت و فالح نهایی انسـان به 
آن وابسـته اسـت. عقل، وحی و اشراق نیز راه های شناخت این 

حقایق انـد؛ البته شـناخت نقلی نیـز با عقل صـورت می گیرد.
بنابراین مراد از عقل در کنار وحی، عقل مسـتقل اسـت. عرفان 
و فلسـفه راسـتین نیز تا آنجا کـه می توانند و روش آنهـا اجازه 
می دهـد عقایـد دینـی را تبییـن و از آنها دفـاع می کنند؛ منتها 
از آنجـا کـه برخـی از حقایـق دینـی از راه عقل مسـتقل قابل 
شـناخت نیست، قلمرو فلسفه محدود می شـود. اینکه گفته اند 
فلسـفه از برهـان اسـتفاده می کنـد، امـا کالم مقید بـه برهان 
نیسـت و از مقدمـات غیـر یقینـی نیز اسـتفاده می کنـد، قابل 
مناقشـه اسـت. اگـر مـراد از کالم، کالم تاریخی یـا کار برخی 
متکلمان باشـد، چنین اسـت؛ اما کالم راسـتین که علم عقاید 
اسـت و می کوشـد عقاید دینی را تبیین و اثبات کند و شـبهات 
را دفـع کنـد، هرگـز نمی توانـد از مقدمات غیر معتبر اسـتفاده 
کنـد. کالم نیـز بایـد از مقدمـات معتبـر اسـتفاده کنـد؛ منتها 
مقدمـات معتبـر در کالم محـدود بـه مقدمـات عقلی محض 

نیسـت، بلکـه از مقدمـات نقلی معتبر نیز اسـتفاده می کند.
اصطـالح دیگـر الهیـات، الهیـات بمعنـی االخص اسـت که 
جزئی از فلسـفه اسـت. این بخش از فلسـفه خداشناسی عقلی 
اسـت. اینکه در غرب الهیات از فلسـفه جدا شـد، به این جهت 
بـود که الهیات مسـیحی قابل بررسـی عقلی محض نیسـت. 
چون اصول باورهای مسـیحی مثل تثلیث با عقل ناسـازگارند، 
نمی تـوان بـه روش عقلی و فلسـفی درباره آنها بحـث کرد؛ اما 
در اسـالم این جدایی الزم نیسـت؛ زیرا اصول عقاید اسـالمی 
بـا عقل سـازگارند و با روش عقلـی می توان دربـاره آنها بحث 
کرد. بخشـی از هستی شناسی فلسـفی در واقع الهیات فلسفی 

اسـت و دلیلی نـدارد که از آن جدا شـود.

رابطه فلسفه و اسالم 
بـه نظـر برخـی از اسـتادان فلسـفه غـرب، تعبیـر »فلسـفه 
اسـالمی« تعبیری مسامحه آمیز است؛ زیرا فلسفه علمی است 
که نسـبت بـه دیـن بی طرف اسـت. از نظـر ایشـان آمیختن 
فلسـفه بـا دین هم به زیان فلسـفه اسـت و هم به زیـان دین. 
وقتی فلسـفه متصف به اسـالمی شـود، قداسـت پیدا می کند 
و نقدپذیـر نخواهد بود؛ به عالوه، فیلسـوفی کـه دغدغه دینی 
دارد نمی تواند بی طرفانه مسـائل فلسـفی را بررسـی کند. او از 
نظری دفاع می کند بدون اینکه پشـتوانه عقلی داشـته باشـد. 
چنان که در تعریف فلسـفه گفتیم، روشـن اسـت که فلسفه در 
مقـام تعریـف، مقید به قید اسـالمی و هیچ قید دیگر نیسـت. 



فلسـفه تفکر عقلی روشـمند و نظام مند درباره هر موضوعی اسـت. فلسـفه اولی بحث عقلی از 
وجود بماهو وجود اسـت و مقید به قید اسـالمی نیسـت. فلسـفه در مقام تعریف نه اسـالمی، نه 

مسـیحی، نـه هندی، نـه یونانی، نه اروپایی، نه سـنتی و نه مدرن اسـت.
هیچ یـک از ایـن امور در ذات فلسـفه نیسـت، بلکـه همه آنها بیرون از فلسـفه اند؛ اما فلسـفه در 
مقـام تحقـق ممکن اسـت به همـه این اوصـاف و قیود متصف و مقید گـردد؛ از این رو فلسـفه 
شـرقی و غربـی، قدیـم و جدید، هندی و مسـیحی و اسـالمی معنـا دارد، به کار مـی رود و وجود 
دارد. در تعریف فلسـفه نخوابیده که در یونان باشـد؛ اما فلسـفه یونانی داریم. البته حکایت فلسفه 

اسـالمی جدی تر از بحث جغرافیا اسـت.
فلسـفه وقتـی در خـارج محقق می شـود با امـور دیگر ارتباط پیدا می کند. فلسـفه ممکن اسـت 
با دین وارد داد و سـتد شـود و از آن تاثیر بپذیرد. فلسـفه وقتی وارد فرهنگ اسـالمی شـد، با دین 
اسـالم و عقاید اسـالمی وارد داد و سـتد شـد. از آنجا که بین فلسـفه و باورهای بنیادی اسالمی، 
موضوعات و مسـائل مشـترک هسـت، مثل بحث از خدا، جهان و انسـان، بین آنها نسـبت هایی 
برقـرار می شـود. فلسـفه از عقاید دینی تأثیر می پذیـرد و بر معرفت دینی و بازسـازی عقالنی آن 
تأثیـر می گذارد. باید توجه داشـت که سـخن این نیسـت که فلسـفه بر دین اثر می گـذارد، بلکه 
سـخن در این اسـت که فلسـفه بر معرفت دینی فیلسـوفان اثر می گذارد. همینطور، منابع دینی 
الهام بخش فیلسـوف مسـلمان در طرح مسـائل جدید فلسـفی خواهند بود. فیلسـوف مسـلمان 

می کوشـد بین باورهای دینی و عقاید فلسـفی اش هماهنگـی ایجاد کند.
این گونـه تأثیراتـی کـه فلسـفه از فرهنگ اسـالمی می پذیـرد، موجب می شـود آن را اسـالمی 
بخوانیـم. فلسـفه اسـالمی به معنـای فلسـفه برگرفته از اسـالم و مقـدس و نقدناپذیر نیسـت. 
فیلسـوف موظـف اسـت در چارچـوب برهـان عقلـی حرکت کنـد و مادام کـه در ایـن چارچوب 
حرکـت می کنـد، کار او فلسـفی اسـت؛ گرچه ممکن اسـت از دین تأثیر پذیرد، چنان که فلسـفه 
می توانـد از علـم و اسـطوره و هـر چیـز دیگری تأثیـر پذیرد؛ البته بـا تفاوتی که بین آنهـا و دین 
اسـت؛ بنابراین می توان گفت فلسـفه بالذات نه اسـالمی اسـت و نه مسـیحی و نه هندویی؛ اما 

بالعـرض می تواند اسـالمی، مسـیحی و هندویی باشـد.
اما اینکه فلسـفه موجود در بین مسـلمانان را فلسـفه اسالمی می خوانیم نه فلسـفه دینی، به این 
دلیل اسـت که این فلسـفه از دین اسـالم تأثیر پذیرفته اسـت. شـکی نیسـت که تصویری که 
اسـالم از خدا و جهان و انسـان و حیات پس از مرگ ارائه می کند، متفاوت با تصویر مسـیحیت 
از ایـن امـور اسـت. خدای فلسـفه اسـالمی خـدای تثلیثی یا برهمن هندو نیسـت، بلکـه خدای 

توحیدی اسـت. از این جهت این فلسـفه اسـالمی اسـت، نه فقط دینی.

مخالفت با فلسفه اسالمى
در جامعه ما دو گروه با فلسـفه اسـالمی مخالف اند. گروه اول متشـرعان نقل گرایند. از نظر آنان هم 
روش فلسـفی و هم آراي فالسـفه باطل و از نظر شـرع مردود اسـت. از جهت روش مدعای آنان 
این اسـت که وقتی کتاب و سـنت در اختیار ما اسـت، نیازی به افکار و اندیشـه های دیگر نیسـت. 

برخـی از افراطیـاِن ایـن گروه آموختن هر مطلبی از غیر معصوم را باطل و غیر مجـاز می دانند. آنان 
معتقدند هر چیزی که بشـر در هر زمینه ای نیازمند اسـت، در کتاب و سـنت آمده اسـت؛ بنابراین 
نـه تنها فلسـفه، بلکه تمام علـوم جدید باطل و محصول والیت ابلیس اسـت. بطـالن این بیانات 
چنان آشـکار اسـت که به نظر می رسـد نیازی به ابطال آن نیسـت. این دیدگاه برای عقل و تجربه 
بشـری پشـیزی ارزش قائل نیسـت؛ در حالی که اگر ما اعتبار عقل را مردود بدانیم، شرع نیز سودی 
بـه حـال مـا نخواهد داشـت؛ چرا کـه این عقل اسـت که ما را به شـرع می رسـاند و انسـان عاقل 
اسـت که مخاطب شـرع و مکلف به تکلیف اسـت. عقل هم برای اثبات حقانیت شـرع الزم است، 
هم برای فهم شـریعت ضروری اسـت و هم برای گذران زندگی انسـانی و سـاختن تمدن واجب 
اسـت. دیـن برای نفـی عقل یا کنار زدن آن نیامده اسـت، بلکه برای تکمیل عقل و شـکوفاکردن 
آن آمده اسـت. دین آمده اسـت تا آن حقایقی را که ممکن اسـت بر عقل پوشـیده باشد، به ما تعلیم 
دهد، نه اینکه عقل را تعطیل کند. خود قرآن کریم و روایات معصومان)علیهم السـالم( این عقیده 
افراطـی را بـا قاطعیـت و بـا لحن تندی رد می کنند. قرآن همـگان را به تفکر در آفـاق و انفس و در 

همـه آیات الهی دعوت و تشـویق می کند.
ایـن گـروه بسـیاری از آراي فالسـفه را نیـز مخالـف با دیـن می داننـد، به ویژه فلسـفه صدرایی 
را کـه قائـل بـه وحـدت وجود اسـت و کثـرت را رد می کنـد. این گـروه مدعی اند فالسـفه عالم 
اسـالم دارای عقایـد باطلـی مثـل جبر، نامخلـوق بودن عالـم، عدم علم خـدا به جزئیـات، انکار 
معـاد جسـمانی و مانند آن اند. پاسـخ تفصیلی به این شـبهات در یـک مصاحبه نمی گنجد، بلکه 
کتابـی قطـور می طلبد؛ البته فیلسـوفان اسـالمی در جای خـود به این مطالب به تفصیل پاسـخ 
داده انـد. ایـن مطالـب را غزالـی و ابن تیمیـه و اتبـاع آنان بیان و تکـرار کرده انـد و حکمایی مانند 
خواجه نصیرالدین طوسـی و ابن رشـد و دیگر فالسـفه به آن پاسخ گفته اند. منشـأ بسیاری از این 
اشـکال ها نرسـیدن به مقصود فالسـفه اسـت. این گروه فقط با فلسفه اسالمی مخالف نیستند، 
بلکـه با فلسـفه به طور کلـی مخالف اند؛ اما چون با فلسـفه های دیگر آشـنایی ندارند، حمله آنان 

متوجه فلسـفه اسالمی است.
این مخالفان گاهی می گویند چون فلسـفه ریشـه در یونان دارد و یونانیان کافر و مشـرک بودند، 
پس فلسـفه نیز کفر اسـت. این اسـتنتاج نیز بی اسـاس است. فلسـفه حاصل تفکر بشری است. 
آیـا معقـول اسـت بگوییم چون یونانی ها فکـر کردند پس ما فکر نکنیم وگرنه مـا نیز مانند آنان 
خواهیـم بـود؟ اگر آنان فکرشـان غلـط بوده، غلط بودنش را نشـان دهیم و ما درسـت فکر کنیم. 

فیلسوفان اسـالمی در واقع در پی چنین کاری اند.
علـم و دانـش زادگاه و جغرافیا نـدارد. مالک رد و قبول در معرفت، نژاد و جغرافیا و زبان و فرهنگ 
نیسـت، بلکـه مـالک عقل و شـرع اسـت. بـا همین مالک عقل و شـرع اسـت کـه می گوییم 
اشـکال هاي مطرح شـده باطل و مردودند. فالسـفه اسـالمی هرگـز مقلد یونانیـان نبودند، بلکه 
کوشـیدند سـخنان آنـان را بفهمنـد، نقد و بررسـی کننـد، آنچه عقالنی اسـت بپذیرنـد و آنچه 

عقالنی نیسـت رد کننـد و نظریات معقول را جایگزیـن آن کنند.
گاه می گوینـد بعضـی روایـات فلسـفه را رد می کننـد. پاسـخ این اسـت که ایـن روایـات در واقع 

توجه ویژه به شناخت افکار فلسفى دنیا براى استفاده از ذخیره فلسفه اسالمى
«فلسفه هم اگرچه در حوزه ها رایج است،  اما در حقیقت باید گفت که مهجور است! فلسفه  باید در حوزه ها،  رواج پیدا کند. 
فلسفه فقط این نیست که ما کتاب منظومه یا اسفار را بگیریم و از اول تا آخر بخوانیم! نه، تبحر در فلسفه به این معنا است 
که ما بتوانیم از تمام افکار فلسفى موجود دنیا که به شکِل ساعت نگارى پیش مى رود و ساعت به ساعت، فکر فلسفى مطرح 
مى شود و از ماده فلسفه موجوِد خودمان مطلع باشیم و در مقابل فلسفه هاى غلط و انحرافى، خودمان را در حال آماده باش 
نگه داریم و احیاناً اگر نقطه مثبتى در آنها هست، از آن نقطه مثبت استفاده بکنیم. فلسفه ما، این طورى پیشرفت مى کند و 
اّال در حد شناخت افکار و کالمات بزرگان، به این اندازه،  ارزشى ندارد! فلسفه باید ما را به معرفت کامل برساند. باید دید 
در وادى معرفت، در سطح بشرى، چه کار دارد مى شود.  بایستى پى در پى کارهاى جدید،  افکار جدید،  روش ها و متدهاى 

جدید در حوزه مطرح بشود».

کالم رهبرى
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عقایـد باطـل را رد می کننـد نـه تفکـر عقلـی را. ایـن روایات 
بـر فـرض صحت صـدور، ربطـی به فلسـفه اسـالمی ندارند. 
پیش از اینکه فلسـفه اسالمی شـکل بگیرد، این روایات صادر 
شـده و ناظر به عقاید باطل اسـت. حکیم مسـلمان می کوشـد 
بـا به کارگیری درسـت عقـل بـه روش برهانی بـه عقاید حق 
برسـد. اینکه معـارف ژرف توحیدی در قـرآن و روایات آمده، نه 
تنهـا منافاتـی با تفکر عقلی نـدارد، بلکه مسـتلزم تفکر عقلی 

بـرای فهم آن معارف اسـت.
گروه دیگر از مخالفان فلسـفه اسـالمی، عالقمندان به فلسفه 
غرب اند. اینان با اصل فلسـفه مخالف نیسـتند، بلکه با فلسـفه 
اسـالمی مخالف انـد و منکـر فلسـفه ای با قید اسـالمی اند که 
در بحـث قبلی به آن پرداختیم. این دسـته از مخالفان فلسـفه 
اسـالمی نگران فلسـفه اند. آنان می گویند پیوند فلسـفه و دین 
به فلسـفه آسـیب می رسـاند؛ در حالی که سـنتی های نقل گرا 
نگـران دین انـد و معتقدند با پیوند فلسـفه و دین، دین آسـیب 
می بینـد. دینـداران عقلگـرا یـا عقلگرایـان دینـدار کـه همان 
حکمـای اسـالمی اند، برخـالف دو گروه یادشـده معتقدند این 
پیونـد اگـر خردمندانه باشـد، موجب رشـد و تقویت فلسـفه و 

معرفت دینی می شـود.

پاسخ به سه اشکال طرح شده بر فلسفه اسالمى
 یکی از استادان ایرانی فلسفه غرب در کنفرانسی در انگلستان 
گفته اسـت فلسـفه اسـالمی از سـه نقیصه رنج می برد. یکی 
اینکه فالسـفه اسـالمی معتقد بـه بدیهیات اند که در فلسـفه 
امـروز پذیرفتنی نیسـت. دوم اینکه فالسـفه اسـالمی بر علم 
حضـوری تکیـه می کنند که امـری درونـی و روانی اسـت، نه 
امری عینی. سـوم اینکه فالسـفه اسـالمی دنبال یقین اند؛ در 
صورتی که یقین امری روانشـناختی اسـت. فلسـفه اسـالمی 

وقتـی رشـد می کند کـه از این سـه نقیصه رهایـی یابد. 
بـه نظـر بنده آنچـه به عنوان نقص و ضعف فلسـفه اسـالمی 
گفته شـده، در واقع نقاط قوت فلسـفه اسـالمی است. این سه 
مطلـب در واقـع به نحـوی با هم مرتبط اند. فلسـفه اسـالمی 
در پی دسـتیابی بـه معرفت حقیقی و راسـتین یعنی مطابق با 
واقع اسـت. رسـیدن به واقع با علم حصولی و به شـیوه عقلی 
مسـتلزم امور یادشـده اسـت. فلسفه اسالمی مانند بسـیاری از 
فلسـفه های دیگـر مبناگـرا اسـت؛ به ایـن معنا کـه اگر قضیه 
بدیهـی نداشـته باشـیم، هیچ قضیه یقینـی نخواهیم داشـت، 
بلکه حتی اگر بخواهیم گزاره ای ارزش احتمالی داشـته باشـد، 
باید بدیهیات را بپذیریم؛ چون حسـاب احتماالت هم مبتنی بر 

یک دسـته پیش فرض های یقینی اسـت.
انـکار بدیهیـات در واقـع منتهـی می شـود بـه شـکاکیت. 
اگـر سـاختمان باورهای مـا مبتنی بـر بدیهیات نباشـد، تمامًا 
مشـکوک خواهـد بود. خـود این سـخن که قضایـای بدیهی 
داریم، بدیهی اسـت و همچنین مقتضای اسـتدالل است. این 
سـخن بدیهی اسـت؛ زیرا هـر کس بـا مراجعه بـه درون خود 
می یابـد کـه اجتمـاع نقیضیـن محـال اسـت و گریـزی از آن 
نیسـت. استداللی اسـت برای اینکه اگر بدیهی نداشته باشیم، 
هیـچ علـم عقلـی نخواهیـم داشـت و انـکار بدیهی مسـتلزم 

سفسطه و شـکاکیت است
امـا علـم حضـوری از آن جهـت اهمیـت زیربنایـی دارد کـه 
نخسـتین آگاهی های ما از سـنخ آگاهی حضوری اسـت. همه 
آگاهی هـای ما مبتنی بر خودآگاهی حضوری اسـت. موجودی 
کـه خـودآگاه نباشـد، نمی توانـد از غیـر آگاه شـود. خودآگاهی 
نمی تواند تنها حصولی باشـد. علم حصولی همیشـه با واسطه 
اسـت. به دلیل محال بودن تسلسـل، علم حصولی باید منتهی 
بـه علـم حضـوري شـود. هم علـم حضـوری محـض داریم 
ماننـد خودآگاهـی و هم علوم حصولی کـه در نهایت حضوری 
هسـتند. علـوم حضوری همگانـی داریم کـه هر فـردی از آن 
برخوردار اسـت، مثـل خودآگاهی و آگاهـی از احـوال درونی؛ و 
علـوم حضـوری کـه با تهذیـب نفس و کمـال یافتـن آن می 

تـوان بدسـت آورد، مانند معارف شـهودی عرفانی.
امـا دربـاره یقین باید گفت کـه مطلوب ما در معرفت رسـیدن 
به یقین اسـت؛ البته چنین نیسـت که همیشـه بتوانیم در هر 
مسـئله ای به یقین برسـیم؛ اما هدف نهایی رسـیدن به یقین 
اسـت. منظـور از یقیـن در اینجـا یقیـن ذاتـی یا روانشـناختی 
نیسـت، بلکـه منظـور تحصیل بـاور صـادق و مطابق بـا واقع 
اسـت؛ البته همه دانسـتنی های ما یقینی نیسـتند؛ اما یقینیات 
اسـاس و بنیـاد معارف ما را تشـکیل می دهند. ما در فلسـفه و 
ریاضـی در پـی قضایای یقینی ایم. در علوم طبیعـی نیز در پی 
علـم حقیقـی و مطابق بـا واقعیـم؛ اما چون همیشـه به یقین 

نمی رسـیم، به کمتـر از آن بسـنده می کنیم.
اگـر تلقی فیلسـوف این باشـد کـه تمـام آنچـه در کتاب هاي 
فلسـفی آمده، یقینیات اسـت و جای شـک و تردید ندارد، البته 
بـر خطا خواهد بود؛ اما فیلسـوفان اسـالمی چنین تلقـی اي از 
سـنت فلسـفی ما ندارند. اینکه ما به دنبال یقینیم، غیـر از این 
اسـت که هـر چه می دانیـم یقینی اسـت. وضع موجـود لزومًا 

وضع مطلوب نیسـت.

ضعف ها و کمبودهاى موجود فلسفه اسالمى 
یکی از کاسـتی های فلسـفه ما ضعف نگاه تاریخی اسـت. این 
مطلـب بـه دو معنا درسـت اسـت. یکـی اینکه تاریخ فلسـفه 
اسـالمی چنـدان مـورد اعتنا نبـوده و آثـار در این زمینه بسـیار 
انـدک اسـت. بسـیاری از فیلسـوفان و آثـار و اندیشه هایشـان 
شناخته شـده نیسـتند. مطالـب  تاریخی و نسـبت هایی که به 
گذشـتگان داده می شـود، دقیق و تحقیق شـده نیسـت. دیگر 
اینکـه نـگاه تاریخـی به مباحث فلسـفی ضعیف اسـت. توجه 
جدیدی که به تاریخ فلسـفه اسـالمی شده، تحت تأثیر فلسفه 

است. غرب 
ضعف دیگر در فلسـفه اسـالمی، محدودبودن قلمرو آن است. 
بسـیاری از شـعبه هاي فلسـفه در میان ما مطرح نشـده و رشد 
نکـرده اسـت. چنان که پیش از این گفتیم، فلسـفه ما به تدریج 
متمحـض در مباحـث هستی شناسـی شـد و سـایر مباحـث 
مغفول ماند. تفکر فلسـفی هیچ محدودیتـی از جهت موضوع 
نـدارد، بلکه در هر حوزه ای می توان تفکر فلسـفی داشـت. این 
همان معنای سـوم فلسـفه اسـت کـه در آغـاز گفتگو بـه آن 
اشـاره کردیـم و امـروز بایـد فلسـفه را در این قلمرو گسـترده 

ببینیم.
مرتبط با همین مسـئله، ضعف ارتباط فلسـفه ما با عمل است. 
فلسـفه مـا در حد انتزاعـی باقی مانده و تأثیر عملـی آن تقریبًا 
ناچیز بوده اسـت؛ در حالی که تمدن سـازی بدون فلسـفه ناظِر 
به عمل ممکن نیسـت. بدون علوم و فلسـفه های سیاسـی و 

اجتماعی، رشـد و توسعه ممکن نیست.
نقیصه دیگر فلسـفه ما عدم ارتباط مناسـب آن با علم اسـت. 
علـم جدید و تفکر علمی جدید در فلسـفه ما حضور نـدارد. در 
برخـی مباحـث مربـوط به طبیعیـات و علم النفس مـرز علم و 
فلسـفه به درسـتی رعایت نمی شـود؛ البته دلیل این امر روشن 
اسـت. عدم ارتباط فلسـفه ما با علم طبیعی به این دلیل اسـت 
کـه علـم طبیعی در جامعـه ما ظهور و حضور نداشـته و جهان 
اسـالم در قـرون اخیـر از غافله علم عقب مانده اسـت. یکی از 
بایسـته های فلسـفه اسـالمی معاصر آشـنایی و ارتباط با علم 

جدید است.
یکـی دیگر از مشـکالت فلسـفه در جهان اسـالم مخالفت ها 
و دشـمنی هایی اسـت که با فلسـفه می شود. فلسـفه اسالمی 
گرفتار تنگ نظری های قشـری اسـت و این از موانع شکوفایی 
و پویایـی آن اسـت. تنگ نظـری و جمـود و تعصـب در هـر 
حـوزه ای مانـع رشـد و پویایـی اسـت. به دلیـل مخالفت هایی 
کـه بـه نام دین با خـردورزی می شـود، اقبال به فلسـفه اندک 
شـده اسـت. از ترس طرد و تکفیرشدن، بسیاری از اوقات درس 
فلسـفه و تحقیقـات مربـوط بـه آن مخفیانه انجـام می گرفته 
اسـت و آثار فلسـفی بـروز نمی یافته و فیلسـوفان از بیـان آرا و 

نوآوری هـای خـود بیم داشـته اند.
عدم ارتباط فلسـفه اسـالمی با دیگر فلسـفه ها از دیگر عوامل 
کندی حرکت فلسـفی ما بوده اسـت. فالسـفه اسالمی تا قبل 
از چند دهه اخیر تقریباً هیچ ارتباطی با دیگر فلسـفه های زنده 
دنیـا نداشـته و کامـاًل بی خبـر از آنها به سـر برده اند. ایـن انزوا 
خـود یکی از علل توقف و ایسـتایی اسـت. امـروز که مرزهای 
جغرافیایـی و بُعـد مسـافت، مانع آگاهـی از اندیشـه های دیگر 
فرهنگ ها نیسـت و فیلسـوفان مسـلمان به دیگر فلسفه ها از 
جملـه فلسـفه غرب دسترسـی دارند، با تعامل و گفتگـو با این 
فلسـفه ها می توانند وارد مرحله ای جدید از تفکر فلسـفی شوند 
و افق های تازه ای بگشـایند. شـکی نیست که فلسفه اسالمی 
با فلسـفه های ماتریالیستی و شـکاک و نسبیت گرا قابل جمع 
نیسـت؛ اما همه اندیشـه های فلسـفی در غرب ماتریالیستی و 
نسـبی گرا نیسـتند. معارف بسیاری در فلسـفه غرب هست که 
برای ما قابل اسـتفاده اسـت. آشـنایی با دیگر فلسـفه ها بر غنا 

و استحکام فلسـفه ما می افزاید.
هیچ یـک از ضعف هـای یادشـده، ذاتـی فلسـفه اسـالمی و 
اجتناب ناپذیـر نیسـتند، بلکه می تـوان و باید بر آنهـا فائق آمد، 
چنان کـه امـروز در ایـران کوشـش های خوبـی بـرای رفع این 

کاسـتی ها در حـال انجام اسـت.
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است شـکاکیت و سفسطه
کـه دارد زیربنایـی اهمیـت جهـت آن از حضـوری علـم امـا
همه. همه. همه اسـت حضوری آگاهی سـنخ از ما آگاهیهای نخسـتین
موجودی. موجودی. موجودی اسـت حضوری خودآگاهی بر مبتنی ما آگاهیهـای

ببینیم.
عملاست.  با ما ضعف، ضعف، ضعفارتباطفلسـفه همینمسـئله مرتبطبا
ً تقریبًا تقریبًا  عملـیآن تأثیر و انتزاعـیباقیمانده حد در مـا فلسـفه
ناظِر فلسـفه بدون تمدنسـازی که حالی در اسـت؛ بوده ناچیز



�دن و فلسفه اسالمی
   حجت االسالم والمسلمین محسن الویرى*

اشاره
مرحـوم حـاج مالهـادى سـبزوارى به عنـوان یکـى از مشـهورترین فیلسـوفان معاصـر و شـارح آراى مالصـدرا متوفاى سـال 
1289قمـرى اسـت. این سـال معادل سـال 1873میالدى اسـت. یعنى تـا این تاریخ تعـداد قابل توجهـى از فیلسـوفان معاصر و 
مؤثـر مغرب زمین مانند دکارت (1650م.)، اسـپینوزا (1677م.)، هیوم (1776م.)، هردر (1803م.)، کانـت (1804م.)، هگل (1831م.)، 
جرمـى بنتـام (1832م.)، کى یـره کگارد (1855م.)، اگوسـت کنـت (1857م.) از دنیـا رفتـه بودند، جان اسـتوارت میـل در همان 
سـال 1873م. از دنیـا رفته اسـت و دارویـن (1882م.) تنها نه سـال و مارکس (1883م.) هم تنها ده سـال پـس از حاج مالدهادى 
سـبزوارى از دنیـا رفته انـد. ولـى در هیچ یـک از آثار او نشـانى از این افراد نیسـت و این نکتـه در باره دیگر فیلسـوفان متأخر از 

حاج مالهـادى سـبزوارى هم صـدق مى کند.
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* حجت االسـالم والمسـلمین محسـن الویری، محقق و مدرس تاریخ و تمدن ملل اسـالمی اسـت. کتبی چون: اسـالم و تمدن اسـالمی و مطالعات اسـالمی در غرب و مقاالتی چون 

چیسـتی تمدن اسـالمی و افق آینده آن و رابطه اسـالم و ایران؛ رویکرد تمدنی از آثار علمی ایشـان اسـت.



٣٣

 تأثیـر حکمت و فلسـفه بر تاریخ و تمدن اسـالمى 
از قـرون ابتدایـى تـا کنـون چه بـوده و چـه تأثیرات 

علمـى، فرهنگى و اجتماعى داشـته اسـت؟
اسـتاد: برای دسـت اندرکاران پرتـالش این فصلنامـه آرزوی 
توفیـق دارم و از زحمتـی که برای رشـد علمی و تقویت بینش 
علمی طلبه ها می کشـند، صمیمانه قدردانـی می کنم و تالش 
شـما بزرگواران را به راسـتی از نقطه های اصلی تحول در حوزه 
می دانـم. ابتـدا باید تأکید کنم که رشـته حقیر فلسـفه نیسـت 
و بـه همیـن دلیل از قبول مصاحبه ابا داشـتم ولـی با توجه به 
تعیین تکلیفی که برای حقیر شـده اسـت، چند نکته مقدماتی 
را عـرض می کنـم. دربـاره تأثیـر حکمت و فلسـفه بـر تمدن 
اسـالمی، شاید مناسـب باشـد بحثم را در سه قسمت متفاوت 
عرضـه کنم. مـا گاهی می گوییم حکمت و فلسـفه و مرادمان 
میراثـی اسـت کـه در ایـن زمینه پدیـد آمـده و کتاب هایی که 
در ایـن زمینـه تدویـن شـده اسـت و مرادمـان از تأثیر، سـهم 
اینهـا در منظومـه علمی کلـِی تمدن مسـلمانان اسـت. اگر از 
ایـن زاویـه نـگاه کنیم و به خصـوص اگر هر نـوع بحث عقلی 
را در عـداد ایـن نـوع مباحـث بشـماریم، باید بگوییـم همواره 
سـهمی از پیدایـش و رشـد و تحول تمدن پیشـین اسـالمی، 
رهین فعالیت های عقلی مسـلمانان و دستاوردهای عقلی آنان 
بوده اسـت؛ یعنی اگر شـما مجموعه تمدن اسالمی را به مثابه 
یـک درخـت در نظر بگیریـد، شـاخه ای از این درخـت همواره 
مباحث عقلی و فلسـفی بوده و از همان سـده های نخسـتین، 
به خصـوص از اواخـر سـده نخسـت هجـری بـه ایـن سـو، 
رفته رفتـه بخشـی از تألیفات معطـوف به مباحث عقلـی بوده 
اسـت. به همیـن ترتیب که جلوتر می رویـم، نحله های فکری 
مختلف شـکل می گیرد. نحله های درون دینی مثل اشـعری و 
معتزله، نحله های فلسفی که خاستگاه اولیه شـان را برون دینی 
می دانیـم و جریان هـای فلسـفی متأثـر از جریان هـای یونانی 
و از آثـار کنـدی و فارابـی و ماننـد آن گرفتـه تا نقطـه اوج که 
ابن سـینا اسـت و بعد فیلسـوفانی که با مشـرب های مشایی و 
اشـراقی پدید آمدند، همگی بخشی از میراث تمدنی را تشکیل 
می دهنـد. در اینجـا هیچ بحثی نیسـت و کسـی نمی تواند آن 
را انـکار کنـد. شـاید برخـی در اطالق اسـالمیت بـر این گونه 
فعالیتهـا، تأمالت یا بحث هایی داشـته باشـند کـه آن بحث ها 
را در جاهـای دیگـری بایـد پـی گرفت؛ مثـاًل آیا آثار ابن سـینا 
اسـالمی اسـت یـا مسـلمانی یـا هیچ کـدام از اینهـا و از رخنه 
میـراث یونـان اسـت. اینها بحث هایی اسـت که در اینجـا وارد 
آن نمی شـوم و نمی خواهـم داوری کنـم. این آثار و این سـیر را 
هر چیزی بگیرید، بخشـی از میراث مسلمانان و میراث علمی 
مندرج در تمدن اسـالمی اسـت. در این هیچ تردیدی نیسـت.
فهم دوم از سـؤال شـما این اسـت کـه مراد از تأثیـر، اثرگذاری 
باشـد؛ به این معنا که ببینیم این میراث در سـمت و سـو یافتن 
تمدن اسـالمی چگونه اثر گذاشـته اسـت؛ ضمن اینکه این را 
نفـی نمی کنم که گفتمان هـای فلسـفی در هـر دوره از تاریخ 
بشـر و هـر جامعـه ای که حاکم باشـند، بر جهت گیـری علوم، 
اثـر خـاص خـود را خواهند داشـت؛ براي مثـال وقتی گفتمان 
پوزیتیویسـتی در یک دوره حاکم باشـد، همه علوم، چه طبیعی 
و تجربـی و چه انسـانی، از آن متأثـر خواهند بود و این گفتمان 
بـر مبانـی معرفت شـناختی و روش شـناختی ایـن علـوم تأثیر 
خواهد گذاشـت، بـه گونه اي که حتی در علـم تاریخ، مورخ نیز 
بـه دنبال ریشـه های ماورایـی رویدادها نخواهد بـود و در عالم 

مـادی آن را جسـتجو خواهد کرد؛ بـه این معنا هر جامعه کم و 
بیش چنین اسـت و در هـر جامعه اي می توانید وضعیت علمی 
آن جامعـه را بررسـی کنید و آن گفتمان علمـی حاکم بر زمان 
مورد نظرتان را بیابید؛ آن بنیادی ترین گفتمان های اندیشـه ای 
که ناظر به مباحث معرفتی و هستی شـناختی اسـت. می توانید 
آنها را بشناسید و اثرگذاری آن بر بقیه علوم را تعقیب کنید؛ لذا 
با توجه به اینکه در آن ادوار، تفکر فلسـفی و روشـهای منطقی 
موضوع و روش علوم را و قواعد اساسـی حاکم بر آنها را تبیین 
می کرده اسـت و یا علوم را دسـته بندی می کرده اسـت، بدون 
شـک از ایـن منظـر تأثیر بسـزایی بر شـکل گیری علـوم و به 

تبع آن تمدن اسـالمی داشته است.
تأکیـد می کنـم وقتـی می گویـم فلسـفه، مشـخصاً فلسـفه 
بوعلی و فلسـفه سـینوی یا هر مکتب فلسـفی دیگر مد نظرم 
نیسـت؛ اما اگر معنای وسـیع کلمه مرادمان باشد، باید بگوییم 
گفتمان هـای حاکـم بر کل جامعه اسـالمی و در همـه ادوار تا 
پیـش از رخنـه مدرنیته، ایـن بود که عالَـم را یکپارچه ببینیم و 
خـدا را در ایـن یکپارچگی محور بدانیم. با هر گرایش فلسـفی 
کـه داشـتیم، این نکتـه وجود داشـت، اینکه مجموعـه عالم را 
بـه گونه ای آیه بشـماریم و آن را نشـانه خداوند بدانیـم و در هر 
علمـی کـه وارد می شـویم وجهـه ِحکمـی آن علـم را هم مد 
نظـر قـرار دهیـم. این نـگاه تقریبـاً در همه ایـن دوره هـا بوده 
اسـت. ایـن را بـه معنای وسـیع کلمـه، یک مبنای فلسـفی و 
ِحکمـی می دانـم؛ امـا اینکه بگوییم کدام قسـمت، از اندیشـه 
بوعلـی تأثیـر پذیرفته یـا این که اندیشـه فارابی یا فیلسـوفان 
دیگـر کجـای این منظومه قرار گرفته اسـت، نمی تـوان دقیق 
نظـر داد و تأثیرهـا را نشـان داد؛ یک نمونه جالب در این زمینه، 
مقدمه کتاب یاقوت حموی در جغرافیای تاریخی، یعنی معجم 
البلدان اسـت که به زیبایی تمام، مبانی معرفت شـناختی دانش 
جغرافیای تاریخ و انسـانی را در شـش فصل توضیح داده است. 
بنا بر ایـن مـراد من از فلسـفه در اینجا همین اسـت، یعنی یک 
سلسـله مبانی معرفتـی برآمده از قـرآن و آموزه های اسـالمی، 
وقتـی یاقـوت می گوید این که مـن جغرافی دان به سـراغ کوه 
و دشـت و دریا می روم تا آنها را بشناسـم، این به خاطر توصیه 
قرآن اسـت که مـا را فراخوانده که ایـن کار را انجام دهیم  این 
یعنـی پذیـرش قرآن بـه عنـوان یک منبـع اثرگذار بـر قلمرو 
یـک علـم خاص. بـرای ایـن نـوع اثرگذاری هـای معرفتی بر 
قلمـرو و کارکردها و جهت گیری هـای دانش جغرافیا مثالهای 
خیلی بیشـتری می تـوان زد. ایـن موضوع ویـژه دانش جغرافیا 
نیسـت و در دیگر دانشـها مانند طب و نجوم هم همین بحث 
صـدق می کنـد. بنابـر این برداشـت دوم از پرسـش شـما این 
اسـت که میراث فلسـفی و عقلی و معرفتی برآمده از دین یک 
مبنـا بـرای علـوم مختلف در تمدن گذشـته مـا بوده اسـت. و 
بـه ایـن معنی بـر آنها اثر گذاشـته اسـت. اگر قرار باشـد روزی 
ایـن مبانـی برشـمرده شـود، ایـن طور نیسـت که ایـن مبانی 
مـورد وفـاق همه باشـد؛ چه بسـا کسـی مبنای فـالن طبیب 
را در بحث هـای پزشـکی کـه مزاج های اربعـه انسـان را ادامه 
مثاًل عناصر اربعه طبیعت می شـمارد، قبول نداشـته باشـد؛ اما 
سـخن در این اسـت که چطور از یک تحلیل جهان شـناختی 
یـا هستی شـناختی، بـرای بنیان گذاشـتن دانش پزشـکی مبنا 

می کند. اتخاذ 
پـس اگـر اصطالح تأثیر فلسـفی را بـه معنـای دوم بگیریمـ  
اینکه فلسـفه چگونه اثر گذاشـت و جهت گیری مسـلمانان را 

ـ بحث را باید دو شـاخه کنیم: یک شـاخه تأثیر عام  شـکل داد 
و گسـترده فلسفه است که شـاید غیر منقح و غیر مدون باشد. 
غیـر مـدون به ایـن معنا کـه نمی توانیـم بگوییم فـالن نگاه 
و تحـول، نتیجـه افکار فـالن فرد اسـت؛ ولی می تـوان گفت 
ـ هـر چند در چارچوب  مبانـی معرفتی برآمده از تأمالت عقلی 
ـ تأثیـر عامـی بـر علوم  آموزه هـای دینـی و یـا سـازگار بـا آن 
داشـته اسـت. این تأثیر عمومی همان تأثیر بر مبانی و مبادی 
عـام همـه علـوم اسـت کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره کردیم، 
شـاید بتـوان گفت ایـن دو نکتـه از مهمترین این تأثیـرات به 
حسـاب آید: نخسـت اینکه جهان هستی منظومه یکپارچه اي 
اسـت کـه خداوند محـور و حاکم آن اسـت و نکتـه دوم اینکه 
ایـن مجموعـه، آیـه و نشـانه خداونـد اسـت. این نگاه سـبب 
شـد مسـلمانان در تحلیل مسـائل علـوم، به مباحـث ماورایی 
نیـز توجـه خـاص داشـته باشـند و آن را انکار نکننـد؛ بنابراین 
حتـی یـک مـورخ وقتی رویـداد تاریخـی را تحلیـل می کند با 
دقـت تمـام همه اجزا را برمی شـمارد؛ ولی می گویـد اینجا خدا 
خواسـت این گونـه شـود؛ یعنی مـن با ایـن داده هـای کمی و 
عینـی بیرونـی کـه در اختیـار دارم و با ایـن گزاره های تاریخی 
نمی توانـم تحلیـل دقیقی ارائـه کنم؛ چون عنصـر دیگری که 

عنصـر ماورایی اسـت، دخالت کرده اسـت.
پـس تأثیـر به ایـن معنـا را می تـوان دنبال کـرد و ادعـاي آن 
را داشـت؛ امـا شـاخه دیگـر این بحـث، این اسـت که بگوییم 
فـالن فلیسـوف و یـا نحله فلسـفی دقیقـاً چه تأثیری داشـته 
ـ شـاید به سـادگی  ـ مثل تأثیر دکارت و مانند او در غرب  اسـت 

نتوانیـم نظر دهیـم و تأثیـرات آن را بیان کنیم.
فهم سـوم و قرائت سـوم از تاثیر فلسـفه و حکمت این اسـت 
که بگوییم تأثیر فیلسـوفان و حکیمان بر تمدن اسـالمی چه 
بـوده اسـت. علـت تردیـد در اثـر خاص هـر نحلـه، به همین 
تفسـیر سـوم از سـؤالتان برمی گـردد. اگـر مرادمـان از تمـدن 
اسـالمی، مدیریت این مجموعه پوینده و بالنده ای باشـد که به 
دسـت مبـارک پیامبـر نهالش در زمین نهاده شـد و به رشـد و 
بالندگـی اش ادامـه داد، انصـاف حکم می کند بگوییم حکیمان 
و فیلسـوفان نقش چشمگیری در آن نداشـته اند؛ نه از این باب 
کـه نخواسـتند اثـر بگذارنـد، بلکـه از ایـن باب کـه تمایلی به 
چنین نقشـی نداشـته اند. جامعه اسـالمی را از آغاز تا بـه امروز 
عمدتـاً فقهـا اداره کرده انـد، حتـی در محیط های اهل سـنت و 
کمتـر شـیعی که به نام جامعه شـیعی شـکل گرفته انـد؛ مثاًل 
در عصـر صفویـه، حاکمـان وقتی جامعه را تشـکیل می دهند، 
میـدان را بـرای فقهـا بـاز می کننـد و بـه آنان مجـال تحرک 
می دهند. فیلسـوفان نیز اگر در دربار شـاه حضور دارند، بیشـتر 
در حاشـیه اند و مدیر نیسـتند، مانند میرفندرسـکی، میرداماد و 
مرحوم مالصدرا که مطرود بود. داسـتان حکیمان و فیلسـوفان 
در تمـدن اسـالمی چنیـن اسـت. مرحـوم زریـاب خویـی در 
نخسـتین گردهمایی و همایش بین المللی که برای فرهنگ و 
تمدن اسـالمی در سـال 1372 برگزار شد، مقاله اي ارائه کردند 
و بـه نقد ایـن باور رایـج پرداختند که وقتی جریان فلسـفی در 
جهان اسـالم تقریباً رنگ انحطاط گرفت تمدن اسـالمی سیر 
افـول گرفـت. گفتـه می شـود وقتی غزالـی ضربـه ای بر کمر 
حیـات عقلی و فلسـفه زد و سـبب شـد فلسـفه به کنـار رانده 
شـود، چـراغ تمـدن اسـالمی هـم رفته رفتـه خاموش شـد ،  
ایشـان در این نقد می گوید فیلسـوفان چه زمانـی حاکم بودند 
کـه با کنار راندنشـان، تمـدن افول کند؟ اینـان هیچ گاه مطرح 



نبودند و همیشـه مغضوب فقها بودند؛ فقهایی که در جایگاه قاضی القضات یا حاکمان سیاسـی، 
حکـم می راندنـد. این سـخن، حرفـی دقیق و قابل دفاع اسـت. در این معناي سـوم، فیلسـوفان 
خیلی مجال نداشتند و همیشه مطرود و حاشیه نشین بودند، مگر در موارد استثنا که جریان کلی 
را نفی نمی کند؛ بنابراین سـه قرائت از پرسـش شـما داشتم و متناسـب با هر یک نکاتی را گفتم.
 فلسـفه جنبه معرفتى و جهان شـناختی دارد و شـاید ما توقع نداشـته باشیم که 
حکیـم که فقیـه نیسـت، بتواند حاکـم و مدیر جامعه شـود. بـه نظر می رسـد اگر 
قرار اسـت تأثیر فیلسـوفان بر تمدن اسـالمى را بررسـى کنیم، بهتر اسـت ببینیم 
آیـا باورهاى ایشـان درباره شـناخت جهـان در اذهان مردم مسـتقر و مسـتحکم 

شـده اسـت یا خیر.
اسـتاد: این همان برداشـت دوم خواهد بود که تأثیري عمومی اسـت. به عنوان نمونه این باور 
کـه جهـان را می تـوان شـناخت، بـه صورت یـک پدیده عمومی وجود داشـته اسـت؛ امـا درباره 
اینکه آیا خاسـتگاه آن، فلسـفه بوده یا اینکه مردم مسـتقیماً از قرآن و آموزه هاي اسـالمی آن را 
گرفته انـد، معتقـدم از آنجا که یافته های فیلسـوفان در این زمینه هـا با آموزه هاي قرآنـی و روایی 
یکسـانی دارد، نمی توان گفت فیلسـوفان نقشـی نداشـته اند؛ چرا که آنان نیز در این فضا حرکت 
می کردند. در این همسـویی، گفتمانی ایجاد شـد و این نگاه، سـکه رایج و در ذهن همه بود که 
جهان را می توان شـناخت و شـناختی که از جهان داریم می تواند حجیت داشـته باشـد و مبنای 

تصمیم گیری هـای بعدی ما قـرار گیرد.
 آیـا شـرایط امـروز در جامعـه ما و تمـدن امروزى بشـر متأثر از تمدن و فلسـفه 
غـرب اسـت یا خیـر؟ اگر متأثر اسـت، چرا جامعه مـا این تاثیر را پذیرفته اسـت؟ 
فلسـفه غـرب در بسـیارى از مؤلفه هایش در تقابل با حکمت اسـالمى اسـت. چرا 

حکمت اسـالمى به نحوى این تأثیر را نداشـته اسـت؟
اسـتاد: این پرسـش فقط به فلسـفه برنمی گردد. این پرسـش را به طور پرسـش عام می توان 
دربـاره وضعیت مسـلمانان در برابر غربیان و وضعیت اندیشـه اسـالمی در برابر اندیشـه محوری 
غـرب مطـرح کـرد. پاسـخ هایی به این پرسـش داده اند که بنـده بنـای ورود به آن و مـرور آنها را 
نـدارم. خالصـه حرف بنده این اسـت که اندیشـه اسـالمی نیازمند بازخوانی مسـتمر اسـت. این 
بازخوانـی بایـد معطـوف به مسـائل نوپدید و معطوف بـه اقتضائات زمان و متناسـب با شـرایط 
زمانـی باشـد. اگرچـه می گوییـم آموزه های اسـالمی فرازمانـی و فرامکانـی  و جاودانه انـد و دین 
اسـالم، دین خاتم اسـت و بعد از آن، دین جدیدی عرضه نمی شـود، ولی همه می دانیم شـرایط 
بشـر تغییـر می کنـد. این نشـان می دهد دین اسـالم از کلیتـی برخوردار اسـت که در مقـام اجرا 
متناسـب با جوامع مختلف به شـکلهای مختلفی تحقق و عینیت بیرونی پیدا می کند. این تنوع 
شـکلهای تحقـق بیرونـی اسـالم هـم در یک نـگاه عرضـی و هم در یـک نگاه طولـی صدق 
می کنـد. مـرادم از نـگاه عرضی این اسـت کـه اگر فرض کنید تمام جهان مسـلمان شـوند، آن 
فهمـی کـه در امریـکای التیـن یـا امریکای شـمالی از اسـالم پیدا خواهد شـد با فهمـی که ما 
داریم، علی القاعده تفاوت هایی خواهد داشـت. منظورم پلورالیسـم مذهبی نیسـت، بلکه مقصود 
این اسـت که برخی مسـائل براي آنان شـاخص و برجسـته می شـود؛ در حالی که ممکن اسـت 
آن مسـائل برای ما مطرح یا شـاخص نباشـد؛ براي مثال شـاید برای آنان اولین سـؤال این باشد 
کـه مسـئله همجنس بـازی و ازدواج همجنس بازان در اسـالم چه حکمـی دارد؛ در حالی که این 
مسـئله من نیسـت. مرادم تنوع مسـائل اسـت نه تکثرگرایـی معرفتی. حتی می تـوان گفت این 
دیـن خاتـم در جامعه ای که پیشـرفت خوب مـادی دارد، به گونـه اي اجرا می شـود و در جامعه ای 

کـه عقب ماندگی فیزیکـی و ظواهر مـادی دارد، به گونـه اي دیگر.
در نـگاه طولـی نیـز همین طـور اسـت و همان طور که اسـالم یک بار پیـش از ایـن در قلمرویی 
گسـترده از زمیـن موجـد و موجـب شـکل گیری یک تمـدن بوده اسـت و یک جامعه بر اسـاس 
اسـالم شـکل گرفته اسـت، اکنون هم این امکان وجود دارد که یک جامعه دیگر اسـالمی مبتنی 
بر آموزه های اسـالمی و ان شـاء اهلل با خلوص اسـالمیت بیشـتری شـکل بگیرد. پس آموزه های 
اسـالم از کلیتی برخوردار اسـت و در هر دوره، متناسـب با هر جامعه اي نیازمند بازخوانی است. شما 
همیـن حرکـت امام خمینـی و انقالب اسـالمی در ایران را در نظر بگیرید. اگر چنین شـخصیتی 
در پانصـد سـال پیـش چنین حرکتی می کـرد، آیا الزامـاً از نظامی به نام جمهوری اسـالمی با این 
سـاز و کار دفاع می کردند؟ علی القاعده خیر. حتما سـاز و کار دیگری مطرح می شـد. امروز ما باید 
ایـن بازخوانـی را متناسـب با شـرایط جدیـد که هنوز در دوره سـلطه تمدن غربی به سـر می بریم 
انجـام دهیـم. اصـوالً نـگاه متفکران مـا این بوده که چیـزی جز ما وجـود ندارد و به ذهن کسـی 
خطـور نمی کـرده کـه در جهانی که ما مسـلمانان در آن زندگی می کنیـم، گروه ها و مکاتب دیگر 
نیـز حضـور دارنـد. شـکل  گیری و قـوت یافتن تمدن غـرب تقریبا یک سـره مـورد غفلت کامل 
اندیشـمندان مسـلمان بود. این غفلت سـبب شـد تمدن غربی به راحتی قوت بگیرد و تحت تأثیر 
برخی اتفاقات تاریخی بر ما مسـلط شـود و تا اعماق زندگی ما رخنه کند و ما همچنان در غفلت 
بودیـم و زمانـی بـه خودمـان آمدیم که دیگر کار از کار گذشـته بود. بنا بر این به صـورت عام که به 
مسـأله اثرپذیری از غرب نگاه کنیم، می بینیم که این اثرپذیری منحصر به فلسـفه نیسـت و اگر 

قرار اسـت عاملی برای این اثرپذیری برشـمرده شـود این عامل منحصر به فلسـفه نیست. و بنده 
مهمترین این عوامل را غفلت ما شـرقیهای مسـلمان از پیدایش و رشـد و سـیطره جهانی تمدن 

غربـی بعالوه یک سلسـله عوامل دیگـر می دانم.
چندي پیش پایان نامه اي درباره نخسـتین مواجهه فیلسـوفان معاصر ما با اندیشـه های فلسـفی 
غـرب خوانـدم. در ایـن پایان نامـه آمده بـود، ورود و انعکاس اندیشـه هاي فلسـفی غـرب در آثار 
فلسـفی مـا با چند قـرن فاصله رخ داده اسـت. این یافته دانشـجو کامال درسـت و نشـان دهنده 
غفلـت تـام و تمامـی اسـت که در مـا بوده اسـت. نحله اي فلسـفی در نقطـه اي از جهـان پدید 
می آیـد و قـوام می گیـرد و جامعـه اي مبتنـی بـر آن سـاخته می شـود و حـال آنکـه مـا از آن به 
صـورت کامـل غافـل بودیـم. ایـن غفلـت بود تـا اینکه هیـچ جانبـی در زندگی ما نیسـت مگر 
ایـن کـه تمـدن غرب به شـکلی در آن حضـور دارد. مرحوم حـاج مالهادی سـبزواری به عنوان 
یکی از مشـهورترین فیلسـوفان معاصر و شـارح آرای مالصدرا متوفای سـال 1289قمری است. 
این سـال معادل سـال 1873میالدی اسـت. یعنی تا این تاریخ تعداد قابل توجهی از فیلسـوفان 
معاصـر و مؤثـر مغرب زمین ماننـد دکارت )1650م.(، اسـپینوزا )1677م.(، هیـوم )1776م.(، هردر 
)1803م.(، کانـت )1804م.(، هـگل )1831م.(، جرمـی بنتـام )1832م.(، کی یـره کگارد )1855م.(، 
اگوسـت کنـت )1857م.( از دنیـا رفتـه بودند، جان اسـتوارت میل در همـان سـال 1873م. از دنیا 
رفتـه اسـت و دارویـن )1882م.( تنها نه سـال و مارکـس )1883م.( هم تنها ده سـال پس از حاج 
مالدهـادی سـبزواری از دنیـا رفته انـد. ولی در هیچ یک از آثار او نشـانی از این افراد نیسـت و این 
نکته در باره دیگر فیلسـوفان متأخر از حاج مالهادی سـبزواری هم صدق می کند. این کاسـتی تا 
زمان عالمه طباطبایی ادامه دارد؛ نخسـتین مواجهه جدی با بخشـی از فلسـفه غرب و مشخصًا 
مارکسیسـم را می توانیـد در آثـار ایشـان دنبال کنید؛ یعنی دسـت کم سـه تا چهار قـرن تأخیر و 
فاصلـه زمانی و عقب ماندگـی. مرادم از عدم بازخوانی به معنای عامش این بـود و این موضوع در 
فلسـفه هم کاماًل صدق می کند. باید اعتراف کرد امروزه نیز در نظام رایج سـنتی فلسـفه خوانی 

در حوزه های علمیه، توجه بایسـته اي به اندیشـه های فلسـفی غیر نمی شـود. 
 اگـر بخواهیم در شـرایط کنونى از ظرفیت حکمت و فلسـفه، خصوصاً از ظرفیت 
بحث هـاى حکمـت متعالیه، در تمدن اسـالمى اسـتفاده کنیـم، چـه کارهایى باید 

انجـام دهیم و چه چیزهایـى را در خودمـان تقویت کنیم؟
اسـتاد: با تأکید دوباره بر این که رشـته اصلی حقیر فلسـفه نیسـت و به این سـوال از منظر یک 
طلبـه تاریـخ تمـدن پاسـخ می دهم، بایـد عرض کنم االن سـنت رایج فلسـفه در حـوزه علمیه، 
سـنت صدرایـی اسـت و برای آن سـاختارهای ویژه ای تعبیه شـده اسـت. اوالً بایـد از نحله های 
پیـش از صدرایـی حمایـت کنیـم تـا ادامه حیـات دهند؛ مثـاًل مکتب سـینوی یا سـهروردی و 
غیره نیز مسـتقل حضور داشـته باشـند. شـاید کسـی بگوید این مکاتب متولی ندارد؛ اما ما باید 
شـرایطی فراهـم کنیـم تا همـه مکاتب احیا شـوند. پیـش از این گمان می کـردم در قـم غیر از 
حکمـت متعالیـه، مکاتب دیگر طرفـدار ندارند؛ ولی متوجه شـدم کم و بیش طلبه هایی هسـتند 

کـه این چنین گرایش هایـی دارند.
ـ چه  نکتـه دوم آن اسـت کـه آنچـه مـا در فضـای گرایش فلسـفی به شـدت به آن نیـاز داریـم 
گرایش پیشـینی سـینوی و اشـراقی و چه در حکمت صدرایی که سـکه رایج عمومی اسـتـ  
آن حلقه هـای وصلـی اسـت که بین بنیان های فلسـفی و نحـوه کاربست شـان وجـود دارد. اگر 
بخواهـم تشـبیه کنـم باید بگویم میـراث مالصـدرا مانند زحمتی اسـت کـه کشـاورز در زمین 
کشـاورزی اش کشـیده اسـت و گندم و عدس و ماش و غیره را تولید و این محصوالت را فراهم 
کـرده اسـت و اگـر قـرار اسـت غذایی طبخ شـود، جز با این محصوالت نمی شـود؛ امـا همه این 
محصـوالت را همان طـور که هسـتند نمی توان بر سـر سـفره آورد. میراث های علمـی بومی ما 
ماننـد مـواد خامـی چون برنج و گوسـفند و... اسـت که نمی توانیم سـر سـفره بیاوریـم و بگوییم 
بفرماییـد غـذا. در واقع این مواد همه چیز هسـت، اما قابل خوردن نیسـت. این مـواد باید فراوری 
شـودند و مراحلـی را طـی کننـد تا آماده بهره گیري شـوند. اینها پی سـاختمان اند و تا سـاختمان 
پی نداشـته باشـد، هیچ چیز بنا نمی شـود. از سـوي دیگر پی سـاختمان به تنهایی قابل سکونت 

نیسـت و باید واسـطه هایی بیاید تا سـاختمان قابل سـکونت شود. 
مـا در ایـن واسـطه ها دچـار خأل جدی هسـتیم. نمی خواهـم بگویم که هیـچ اراده جـدی برای 
پـر کـردن ایـن خـأل به چشـم نمی خـورد. اغراق نبایـد کرد. نـگاه منفی هـم نباید داشـت. این 
توصیـه را بارهـا رهبـر معظـم انقـالب کرده اند که نـگاه بدبینانه خوب نیسـت و بایـد امیدوارانه 
نـگاه کـرد. مـن نگاهـم در ایـن وادی بدبینانه نیسـت؛ ولـی تحلیلـی واقع بینانه به مـا می گوید 
بایـد تـالش بیشـتری انجام داد تا واسـطه ها پر شـود. هـر اندیشـمندی باید از خود بپرسـد من 
از حکمـت مالصـدرا بـرای جامعه سـازی چـه مبانـی اي می توانم به دسـت بیـاورم و چند اصل 
می توانـم اسـتخراج کنـم کـه بر اسـاس آنها فرهنـگ مـردم را سـامان بخشـم. از این حکمت 
بـرای تنظیـم رابطه معـاش و معاد مردم چند نکته کاربردی می توانم اسـتخراج کنـم و در اختیار 
سیاسـتگزاري هاي اقتصـادی و پیشـرفت جامعه قرار دهـم و بگویم بر اسـاس اینها عمل کنید. 

این حلقه هـا همچنان خالی اسـت.



٣۵

 آیـا حلقه مفقوده، فلسـفه مضاف و علمى اسـت که 
در پى آن تولید می شـود؟

اسـتاد: احسـنت. قسـمت عمـده اش فلسـفه های مضـاف 
اسـت اینکـه فلسـفه صدرایـِی مضـاف بـه تاریخ ایجاد شـود 
یـا فلسـفه صدرایـی مضـاف بـه جامعـه و جامعه شناسـی یـا 
روانشناسـی و غیره. یک قسـمت کار این اسـت. قسمت دیگر 
هـم فرایندهایی اسـت کـه اصوالً یک اندیشـه طـی می کند 
تـا بـه صحنـه زندگی مـردم بیایـد. خیلـی از ایـن فرایندها به 
صـورت صـد  در صـد مدیریت شـدنی نیسـت و خـود بـه خود 
اتفـاق می افتـد؛ امـا اگر کسـی از آگاهی کافی برخوردار باشـد، 
می توانـد بـر این فرایند اثر بگـذارد و مدیریـت آن را به صورت 

نسـبی در دسـت بگیرد.
بـه عنـوان مثـال وقتی به تمـدن مغرب  زمین نـگاه می کنیم، 
می بینیـم کـه مبانی اصلی ایـن تمدن یعنی انسـان محوری و 
اصالـت زندگی این جهانی برای انسـان از صدر تـا ذیل زندگی 
غربـی را فـرا گرفته اسـت؛ حتی یکـی از مهارت هایـی که در 
مـدارس بـه کـودکان می دهند، تمریـن خرید و فـروش یعنی 

کاسـبی اسـت. بـذر کسـب منفعـت دنیـوي را از کودکـی در 
وجود انسـان می کارنـد. بنیان و منطق و سـبک زندگی غربی 
همیـن اسـت. افراد صرفاً بـه دنبال منفعت دنیـوي خویش اند. 
هـر کاری، حتـی اگر تخلف باشـد، وقتی توجیه پذیر اسـت که 
بـراي شـخص منفعت داشـته باشـد. هر نـوع کار خیـری نیز 
ممکن اسـت کنار گذاشـته شـود؛ چون نفعی برای من غربی 
ندارد. در گذشـته تمدنی ما مسـلمانان، روح و اندیشـه اسالمی 
در کشـاورز، در بازرگان، در کاسـب محله رخنه کـرده بود؛ ولی 
بعـد از مدرنیتـه نوعـی آشـفتگی ایجاد شـد و در نوسـان بین 
سـنت و مدرنیته نتوانسـتیم به گذشـته پایبند باشـیم. اگر قرار 
اسـت فلسـفه نقش تمدنی داشته باشـد باید در این حلقه های 

وصـل اندیشـه و متن زندگـی هـم ورود پیدا کند. 
 دربـاره تأثیـر تاریـخ و حکمـت بـر یکدیگـر اگـر 

نظـرى داریـد بفرماییـد.
اسـتاد: تأثیـر فلسـفه بـر تاریـخ طبیعتـاً در ارائـه اصـول و 
بنیادهایـی اسـت که به خصـوص در معرفـت تاریخی ممکن 
اسـت بـه کار ما آیـد. برخالف شـناخت در هر دانـش دیگری 
کـه به امـر موجود تعلق می گیرد، شـناخت در تاریـخ به امري 
معدوم تعلق می گیرد؛ یعنی چیزی که گذشـته اسـت. پرسش 
ایـن اسـت که شـناخت از معـدوم چگونه محقق می شـود. آیا 
چنیـن چیـزي معنـا دارد؟ آیـا چیـزی کـه نیسـت و تعریفش 
این اسـت که گذشـته اسـت و دیگر موجود نیسـت، می تواند 
متعلق شـناخت قـرار گیـرد؟ علم تاریـخ و مـورخ نمی تواند به 
ایـن پرسـش پاسـخ دهد و اینجا اسـت کـه دانش فلسـفه به 
کمـک مـا می آید و می گوید شـناخت بـه چه معنا اسـت. این 
شـناخت از طریق آثار و عوارض باقیمانده اسـت. پرسش دیگر 
این اسـت کـه چگونه می تـوان از چنین شـناختی دفـاع کرد. 
یعنـی چگونـه می توان اطمینـان یافت یک شـناخت تاریخی 
صادق اسـت یا کاذب. فلسـفه در این قسـمت می تواند بسـیار 

کمـک کند.
 فرمودیـد فلسـفه بـر بنیان هـاى علم تاریـخ تأثیر 

می گذارد.

اسـتاد: فـرض کنیـد در این باب فیلسـوفان تاریخ سـنتی ما 
مثل جیامباتیسـتو ویکـو )1744م.( به گونه ای به این پرسـش 
جـواب داده انـد و یـک فیلسـوف تاریخ دیگـر به نام سـی.بی.

ین مک کاال بر اسـاس بنیان های معرفتی رئالیسـم انتقادی به 
همین پرسـش جـواب می دهـد، بنا بر این وقتی فلسـفه در باره 
اعتبار شـناخت دسـتاوردی دارد، این دسـتاورد به کار شـناخت 
تاریخـی هـم می آیـد، حـال بحـث خـرد و جزیـی کـه مثـال 
تأثیر فلسـفه مشـاء بر معرفت تاریخی چیسـت یا چه می تواند 
باشـد و یا تأثیر فلسـفه  اشـراق بر معرفت تاریخی چیسـت و 
یـا چـه می تواند باشـد، شـاید به کار مـا در ایـن مصاحبه نیاید 
و راهگشـا نباشـد، فکر کنم به حد همین کلی بسـنده بشـود 
کافـی باشـد. من و شـما بـر اسـاس نگاه هایـی که داریـم، به 
پرسـش ها پاسـخ می دهیم و رویکردهای معرفتِی مغرب زمین 
مثل ایدئالیسم، رئالیسم و رئالیسـم انتقادی بر اساس معتقدات 
خودشـان. فیلسـوف تاریخ متأثر از مباحث فلسـفی است؛ مثاًل 
ممکـن اسـت مورخ فقط بـا تکیه بر دانـش تاریـخ و داده های 
تاریخـی نتوانـد درک درسـتی در تفسـیر علیـت عرضـه کند. 

فلسـفه به ما یاد می دهد علیت چیسـت؛ پس مـردم می توانند 
از این فلسـفه الهام بگیرند و متناسـب با مشـربها و مکتبهای 
مختلـف تاریخـی در مقام تحلیل یـک رویداد تاریخـی، روش 
مشـخصی داشـته باشـند؛ مثاًل اگر قرار اسـت روی کار آمدن 
صفویـه را علت یابـی بکنم، باید درکی از علت داشـته باشـم و 
معنـاي علـت را بفهمم و بر اسـاس آن، این حادثـه تاریخی را 
تحلیـل کنم. تبییـن مفهوم علـت و علیت کار مورخ نیسـت، 
این کار اوال و بالذات از فیلسـوف انتظار می رود، تأثیرات فلسفه 
بـر تاریـخ این گونـه اسـت. در بحـث عامـه مثل فلسـفه علم، 
مـا از دانـش فلسـفه به چیـزی به نام فلسـفه علم می رسـیم. 
همان طـور کـه فلسـفه علم را از فلسـفه بـه دسـت می آوریم، 
می توانیم فلسـفه تاریخ را نیز به دسـت آوریم؛ یا اگر بخواهیم 
در فضـای منطـق ارسـطویی رایـج در حوزه هـا حـرف بزنیم، 
بحث از این که رؤوس ثمانیه چیسـت کار تاریخ نیسـت، بلکه 
ایـن بحـث در منطـق مطـرح اسـت ولـی تطبیـق یافته های 
دانـش منطق در این زمینه مورد اسـتفاده مورخ قـرار می گیرد. 
بـه هـر حال این گونه نگاه های فلسـفی و نـگاه بیرونی و نگاه 

درجـه دو بـه تاریـخ را می توانیم از فلسـفه یاد بگیریم.
امـا دربـاره تأثیـر تاریـخ بـر فلسـفه باید گفـت مهم تریـِن آن، 
ارائـه پرسـش های جدیـد در برابـر فیلسـوفان اسـت. ممکـن 
اسـت فیلسـوفان فقط درگیر مسائل خودشان باشـند؛ اما دانش 
تاریـخ می توانـد پرسـش هایی را در اختیـار آنـان قرار دهـد و از 
ایـن طریـق بـه فربهی فلسـفه کمـک کنـد. این پرسـش ها 
پرسـش هایی اسـت که در باب معرفت تاریخی، علیت و غیره 
وجـود دارد و بـه نمونه هایی از آن اشـاره کردم. هیچ یک از متون 
فلسـفی ما مسـلمانان به پرسـش هایی که به درد مورخ بخورد، 
جـواب نداده اسـت؛ البته این حـرف را باید با احتیاط علمی بیان 
کـرد؛ ولـی این حق برای من محفوظ اسـت که این پرسـش را 
در اختیار فیلسـوف قرار بدهم و بگویم: جناب فیلسـوف! شما از 
امکان پذیری شـناخت حـرف می زنید، به من بگویید شـناخت 
تاریخـی را چگونـه می تـوان مدلل و معلل سـاخت؟ اصـاًل آیا 
شـناخت در تاریـخ ممکـن اسـت؟ باید گفـت آن ادبیـات کلی 

فلسـفه بـه درد اینجا نمی خـورد یـا در باب علیـت حرف هایی 
در فلسـفه می زننـد؛ اما هیچ گاه علـت رویدادهای تاریخـی را با 
تکیـه بـر آن چه در فلسـفه اسـالمی در باره علیت آمده اسـت، 
تحلیـل نکرده ایم و از میـزان کارآمدی آن برای تحلیل و تعلیل 
مباحث تاریخی آگاهی نداریم، شـاید گفته شـود علیت و قواعد 
آن یـک بحـث عقلـی اسـت و لذا اسـتثناء پذیر نیسـت و همه 
امـور را می تـوان بـا همیـن قواعد علیـت تبیین و تعلیـل کرد، 
ایـن حرف درسـت اسـت ولـی در مقام کاربسـت علیـت برای 
پدیده هـای تاریخـی، چه بسـا راه حل پرداختن به شـرط الزم و 
کافی به جای پرداختن به علیت مناسـب تر و راه گشـاتر باشـد. 
یکی از راه حلهای پیشـنهادی فیلسـوفان تاریخ همین است که 
بـه جـای کوشـش برای شـناختن همه علـل اربعه که نـزد ما 
متعـارف اسـت و یـا به جای شـناختن همـه علل کـه در کنار 
هـم علت تامه را تشـکیل می دهند، تنها بکوشـیم شـرط های 
الزم و شـرطهای کافی و یا فقط شـرطهای الزم را بشناسـیم و 
اصـال سـراغ دیگـر مـوارد نرویـم. بنا بر ایـن تاریخ با طـرح این 
پرسـش در برابـر فلسـفه و دعوت از فلسـفه برای پاسـخ دادن 

بـه آن می توانـد بـه فربهی فلسـفه مدد رسـاند. پرسـش های 
دقیق تـر دیگری هسـت کـه هنوز به آنهـا جواب قابـل اعتماد 
داده نشـده است؛ مانند چیسـتی تاریخ و این که تاریخ چیست؟ 
آیـا امر اعتباری اسـت یا واقعـی و اصیل؟ اگر اعتباری اسـت، از 
چه نوع اعتباریات اسـت؟ انتزاع اسـت یا معقول ثانوی؟ پرسش 
دیگـر این اسـت کـه اگر تاریـخ اعتباری باشـد، آیـا جامعه هم 
اعتبـاری خواهـد بود یا نه. آیا الزامـاً بین اعتقاد به اصالت جامعه 
و اصالـت تاریخ تـالزم وجود دارد یا می شـود درباره جامعه قائل 

بـه اصالـت بود، ولـی درباره تاریـخ قائل بـه اعتباریت بود؟
ایـن بحث هـا فوق العاده مهـم اسـت. تاریخ در اینجا به شـدت 
بـه مفهوم زمـان پیونـد می خورد. فیلسـوفان مسـلمان بحث 
حرکـت و زمـان را در سـطح خرد مطرح کرده اند و به مسـائلی 
ماننـد مفهـوم زمـان تاریخـی اصـال نپرداخته انـد و گشـودن 
دریچـه ای بـه سـوی ایـن بحثها از جملـه خدمت هـای تاریخ 

به فلسـفه است. 
نکتـه دیگـری کـه در زمینه کمـک تاریخ به فلسـفه می توان 
مطـرح کـرد توجـه دادن به این نکته اسـت که گفته می شـود 
تاریخ بهترین کارگاه آزمون اندیشـه ها است. درستی اندیشه ها 
در بسـتر تاریخ باید آزموده شـود. مثاًل درباره تعریفی که شما از 
عصمـت معصوم علیه السـالم ارائه می کنیـد، اگر مثال نقض 
تاریخـی پیـدا شـود، آن هم نـه یک مثال بلکـه چندین مثال، 
بدون شـک اندیشه شـما به چالش جدی کشیده می شـود. در 
این گونه موارد اندیشـه های فلسـفی در بسـتر تاریخ نمی توانند 
خودشـان را با استثنائات حفظ کنند، بلکه اعتبارشان را از دست 
می دهنـد. بـه ایـن معنا تاریـخ می تواند محلـی بـرای آزمودن 

درسـتی پاره ای از اندیشـه های کالمی باشد. 
آخرین نکته ای که باید ذکر کرد کمک تاریخ به درک تاریخی 
مسائل فلسفی است. تاریخ می تواند با ارائه روشهای تاریخی نگری 
به فیلسوفان کمک کند که در نگاهی درون علمی سیر تحول 

مسائل فلسفه و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کنند. 
  از شما تشکر مى کنم.

استاد: بنده هم از لطف و حوصله شما تشکر می کنم.

تأکید مى کنم وقتى مى گویم فلسفه، مشخصاً فلسفه بوعلى و فلسفه سینوى یا هر مکتب فلسفى دیگر مد نظرم نیست؛ اما اگر معناى وسیع 
کلمه مرادمان باشــد، باید بگوییم گفتمان هاى حاکم بر کل جامعه اســالمى و در همه ادوار تا پیش از رخنه مدرنیته، این بود که عاَلم را 
تأکید مى کنم وقتى مى گویم فلسفه، مشخصاً فلسفه بوعلى و فلسفه سینوى یا هر مکتب فلسفى دیگر مد نظرم نیست؛ اما اگر معناى وسیع 
کلمه مرادمان باشــد، باید بگوییم گفتمان هاى حاکم بر کل جامعه اســالمى و در همه ادوار تا پیش از رخنه مدرنیته، این بود که عاَلم را 
تأکید مى کنم وقتى مى گویم فلسفه، مشخصاً فلسفه بوعلى و فلسفه سینوى یا هر مکتب فلسفى دیگر مد نظرم نیست؛ اما اگر معناى وسیع 

یکپارچه ببینیم و خدا را در این یکپارچگى محور بدانیم. 



فلسفه های مضاف
حجت  االسالم و المسلمین مسعود  آذربایجانى*

اشاره
 پیشـنهادم ایـن اسـت که مطالبـات جدى شـود؛ مثالً از مجمـع عالى حکمت که مرکزى اسـت کـه متولى علوم عقلـى در حوزه 
اسـت، درخواسـت جدى کنیم کالس هاي فلسـفه هاى مضاف را براى طلبه  ها تشـکیل دهد و فعالً در حد کارگاه آشـنایى باشـد. 
ایـن بخشـى از کار اسـت کـه ایـن مرکز می توانـد انجام دهـد یا اینکه بـه صورت کتبى و رسـمى و جدي از مدرسـه فلسـفه که 
آیـت اهللا فیاضـى متولى آن اسـت، خواسـته شـود بخشـی از فعالیت هایشـان را بـه این امـر تخصیص دهنـد. اینـان می توانند 
دانش پژوهانـی تربیـت کننـد کـه وارد مدارس شـوند. همیـن کار در فلسـفه کودکان انجام شـده اسـت. امـروز متخصصانى در 
دانشـگاه ها داریـم کـه به این مسـئله می پردازنـد. این درخواسـت جدي را شـما نیز بایـد دنبال کنیـد. طلبه اگر تأثیر فلسـفه 
بـر علـوم انسـانى را بفهمد، با جدیت بیشـترى ایـن علم را فـرا می گیرد. وقتی هدِف طلبه از فراگیري فلسـفه مشـخص باشـد، 
میـزان تعامـالت و دقتش بیشـتر می شـود و این بسـیار متفاوت اسـت با زمانـی که طلبـه درس را صرفـاً براي امتحـان بخواند. 

امتحـان حداقلـى اسـت. بایـد به طلبه اى کـه با انگیـزه وارد حـوزه مى شـود، بصیـرت داد و او را با اهداف، آشـنا کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم والمسـلمین مسـعود آذربایجانی، مدرس و محقق روان شناسـی اسـت. کتبی چون: درآمدی بر روان شناسـی دین، روان شناسـی اجتماعی با نگرش بر منابع اسـالمی و 

مقاالتی چون: انسـان کامل)مطلوب( از دیدگاه اسـالم و روان شناسـی و مناسـبات دین و روان شناسـی از آثار علمی ایشـان است.



٣٧

ما نباید فقط یک فلسفى ذهنى داشته باشیم. باید با فلسفه مان در زندگى مان کار کنیم و به زندگى مان معنا 
ببخشیم. باید فلسفه را در حد فهم و درك مردم عینى کنیم.

  نقش فلسفه در زندگى علمى طلبه چیست؟
اسـتاد: بسـم اهلل الرحمـن الرحیم. به سـه نکته در ایـن باره 
اشـاره می کنـم. نکتـه اول اینکـه خروجـی یا همـان کاربرد 
فلسـفه یـا هـر علـم دیگـري، در دو عرصـه ظاهر می شـود: 
یکـی عرصه هـای معرفتـی و دیگـري عرصه هـای عملی و 
زندگـی. اگر خروجی یا ثمربخشـی را بـه عرصه های زندگی 
منحصـر کنیـم، خطـای اسـتراتژیک مرتکب شـده ایم و این 
نادرسـت اسـت؛ مثـاًل در خوانـدن ریاضـی محـض، فیزیک 
محـض و علـوم پایـه، همیـن سـخن را می گوییـم. مـا از 
فیزیک محـض برای فیزیک کاربـردی و صنعت و مکانیک 
اسـتفاده می کنیم؛ ولـی خود فیزیک محض که قانون فشـار 
یـا نـور را می گویـد، لزومـاً معطوف بـه کاربرد نیسـت، بلکه 
پاسـخی بـه پرسـش های معرفتـی مـا اسـت و در حقیقـت 
مرزهـای دانـش را گسـترش می دهـد و فهم مـا را به جهان 
بهتـر می کنـد و قانونمندی هـای جهان را بهتر می شناسـاند. 
اگـر درباره علـوم تجربی چنین بحث هایی قابل طرح اسـت، 
دربـاره علومـی مثـل فلسـفه، به طریـق اولـی می توانیم این 
بحـث را مطرح کنیم که فلسـفه به پرسـش های معرفتی ما 
پاسـخ می دهد، نه اینکـه آن را صرفاً برای تشـحیذ اذهانمان 
بخوانیـم یـا اینکـه فقـط بخواهیم به اشـکال هایی که شـده 
اسـت، پاسـخ دهیم؛ بنابراین فلسـفه باید عالوه بر نظام های 
معرفتـی، بـه پرسـش های معرفتی ما پاسـخ دهد؛ پاسـخ به 
سـؤال هایی چـون مبـدأ جهـان چیسـت؟ غایتش چیسـت؟ 
نظام احسـن چیسـت؟ طبقات عالـم چیسـت؟ و... . اگر نظام 
معرفتـی فلسـفه در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها به مـا کمک 

کنـد، این خـود، فایده اي بزرگ و ارزشـمند اسـت.
نکتـه دوم این اسـت که بعـد از اینکه نظام معرفتی ـ فلسـفی 
درسـت انتخـاب شـود و بـه پرسـش های معرفتی  ما پاسـخ 
دهـد، کاربـرد دیگـري می توانیـم از آن انتظار داشـته باشـیم 
که همان کاربرد در فلسـفه های مضاف اسـت؛ یعنی فلسـفه 
افـزون بر اینکه به مباحث هستی شناسـی و معرفت شناسـی 
ـ بخـش نظری فلسـفهـ  می پـردازد، نقش دیگـري می تواند 
داشـته باشـد و آن ایـن اسـت کـه دربـاره هـر یـک از علوم 
انسـانی و یـا غیـر انسـانی بحـث کنـد. فلسـفه در نقـش 
فلسـفه مضـاف بـه علـوم، بایـد پیش فرض هـای نظـری و 
مبـادی تصـوری و تصدیقـی نظری علـوم را پوشـش دهد و 
حمایـت کنـد و بگوید اساسـاً موضـوع فالن علم چیسـت و 
آیـا ایـن موضـوع واقعیـت دارد یا صرفـاً امر موهومی اسـت. 
اینهـا جـزو بحث هایـی اسـت کـه باید انجام شـود؛ مثـاًل در 
روانشناسـیـ  که حیطـه کاری بنده اسـتـ  نمی توانیم راجع 
بـه ایـن بحث کنیم که آیـا روان وجـود خارجـی دارد یا خیر. 
این گونه مسـائل باید در فلسـفه هاي مضاف همچون فلسفه 
روانشناسـیـ  کـه یک بخشـش بحث هـای علم النفسـی و 
یک بخشـش فلسـفه ذهن و روانشناسی اسـتـ  منقح شود. 
پس دومین کار فلسـفهـ  غیر از مباحث معرفتیـ  این اسـت 

کـه به شـکل فلسـفه مضاف بیایـد و دربـاره هر یـک از این 
علوم انسـانی سـخن بگوید، به خصـوص دربـاره مباحثی که 
تحـت عنـوان رئـوس ثمانیـه  از آنها بحـث می شـود. چنین 
فلسـفه اي بایـد روش و مبـادی تصوری و تصدیقـی علوم را 
مشـخص کنـد، با نـگاه فلسـفی و عقلـی بگوید موضـوع و 
غایت فالن علم چیسـت و تقسـیمات اصلی اش کدام اسـت.

نکته سـوم درباره کاربرد فلسـفه این است که امتداد فلسفه را 
در زندگـی مردم بیاوریم؛ این کاری اسـت کـه در غرب انجام 
شـده اسـت، به خصـوص در اگزیستانسیالیسـم. آنـان بسـیار 
هـم موفـق بوده انـد. روش هـای ایـن کار را عـرض خواهـم 
کـرد. این کار در فلسـفه تحلیلی کمتـر اتفاق افتـاده، ولی در 
اگزیستانسیالیسـم بیشـتر اسـت. مـا نباید فقط یک فلسـفی 
ذهنـی داشـته باشـیم. باید بـا فلسـفه مان در زندگی مـان کار 
کنیـم و بـه زندگی مـان معنا ببخشـیم. باید فلسـفه را در حد 
فهـم و درک مـردم عینی کنیم؛ نمونه اي از آن، فلسـفه برای 

کـودکان اسـت که امـروزه خیلی جدی مطرح شـده اسـت.
 ازچـه روش هایـى مى توان براى امتداد فلسـفه در 

زندگى بهـره برد؟
اسـتاد: روش های عام، داسـتان و نمایشـنامه و فیلم و مانند 
آن اسـت. با ایـن ابزار می توانیم مفاهیم فلسـفی را به عرصه 
زندگـی مـردم بیاوریـم. در حقیقـت این مفاهیـم، اختصاصی 
بـه دانشـجو و طلبـه نـدارد، بلکه برای سـایر مـردم و افرادي 
کـه ایـن دغدغه هـا را دارنـد، مفیـد اسـت و موجب می شـود 
ایشـان بـه زندگی شـان عمیق تـر نگاه کننـد. از سـوي دیگر 
بـه پرسـش های فلسـفی آنان نیـز پاسـخ داده می شـود. باید 
حکمـت متعالیه یا فلسـفه مشـاء را مقـداری رقیق تـر و ناظر 
بـه مسـائل زندگی مردم کنیـم، ناظر به معنـای زندگی، ناظر 
بـه غایت هـا و اهداف زندگـی، ناظر به پرسـش هایی چون از 
کجـا آمـده ام و کجـا می خواهم بـروم و چـه می خواهم بکنم 
یـا ناظـر بـه جبـر و اختیـار، بحث هـای عقلـی و بحث های 
مهمـی که پرسـش های اصلـی مـردم را تشـکیل می دهند. 
اگـر ایـن مباحـث را در قالـب فیلـم و نمایشـنامه و مانند آن 
مطـرح کنیـم، در حقیقت فلسـفه را عامه فهم کرده ایـم. این 
یکی از کاربردها اسـت. در میان نسـل جدیِد طلبه ها کسـانی 
کـه دغدغه هـای هنـری دارنـد و بـا مسـائل و مشـکالت 
امروزي جوانان آشـنایند، باید فلسـفه را فرا بگیرند و آن را در 
ادبیـات، رسـانه، هنرهای تجسـمی و در زندگـی مردم مطرح 

. کنند
 فلسفه هاى مضاف چه فایده هایى دارند؟

اسـتاد: فلسـفه هاي مضـاف جنبـه ایجابـی دارنـد و جنبـه 
سـلبی. جنبـه سلبی شـان ایـن اسـت کـه بـه نقد و بررسـی 
علومـی می پردازنـد کـه مضاف الیـه واقع شـده اند؛ مثـاًل اگر 
روانشناسـی را با نگاه فلسـفی بررسـی کنیم، علمی تشـکیل 
خواهـد شـد به نـام فلسـفه روانشناسـی کـه بـا آن می توان 
بـه زیرسـاخت های روانشناسـی و دیدگاه هـای مطـرح در آن 

دربـاره انسـان و هسـتی و معرفت شناسـی پی بـرد. اگر اینها 
با نگاه فلسـفی، مشـخص شـوند، می توان مکاتـب این علم 
را نقـد کـرد. پـس یـک وجه فلسـفه هاي مضاف، نقـد علوم 

است.
جنبـه ایجابی این نوع فلسـفه این اسـت که به بایسـته هاي 
یـک علم می پـردازد و بـر اسـاس آن می توان علـم جدیدي 
اسـالمی  روانشناسـی  از  می تـوان  مثـاًل  کـرد؛  پایه ریـزي 
به عنـوان بدیلی برای روانشناسـی معاصر سـخن گفت؛ البته 
یکـی از بحث هایـی کـه بایـد به آن تفطـن داشـتـ  اگرچه 
کامـاًل یـک علـم و یـک نظـام جدید درسـت نکنیـمـ  این 
اسـت کـه موضـوع و غایت و هـدف و پیش فرض هـای این 
روانشناسـی متفاوت با روانشناسـی معاصر خواهد بود؛ اگرچه 
ممکن اسـت این دو در روش مشـترکاتی داشته باشند. وقتی 
وارد روانشناسـی اسـالمی می شـویم در زمیـن حریـف بازی 
نخواهیـم کرد؛ بنابراین سـعی خواهیم کرد لـوازم و ملزومات 
دیدگاه هـای خودمـان را لحـاظ کنیم و متناسـب بـا نیازهاي 

فرهنگی مان آن را بسـازیم.
بنابرایـن بـا فلسـفه مضاف، هـم می تـوان به نقد و بررسـی 
دیدگاه هـا پرداخت )جنبه سـلبی( و هم پایه هـاي دیدگاه های 

خـود را بنا نهاد )جنبـه ایجابی(.
 بـراى تولیـد فلسـفه هاى مضـاف چه بایـد کرد و 

چگونه از فلسـفه مـدد گرفت؟
اسـتاد: در اینجا دسـت کم می توانیم دو تجربـه را ذکر کنیم 
کـه هـم ضـرورت و هم روش را نشـان دهد. یـک تجربه در 
غـرب اسـت. برخالف اینکـه فکر می کننـد در غـرب، علوم 
تجربـی به یکباره شـکل گرفـت و کار کرد و پیشـرفت کرد، 
ایـن علوم تدریجی شـکل گرفت و آن هنگامـی بود که نگاه 
دانشـمندان غربـی به علوم از نظر فلسـفی تغییـر کرد؛ یعنی 
از نظـر فلسـفی نـگاه تجربه گرایـی از طریـق افـرادی مانند 
فرانسـیس بیکـن و جـان الک و هیـوم و نـگاه عقل گرایی از 
طریـق افـرادی ماننـد دکارت بوجـود آمد که برآینـدش را در 
کانـت و دوره پـس ازّ آن مـی  بینیـم. اول تحـول فلسـفی به 
وجـود آمد تا اینکه در قرن هجدهم، یعنی دوران روشـنگری، 
بسـیاري از مباحث را نقد و بر سـر آن بحث کردند. بر اسـاس 
آن دیدگاه هـای فلسـفی بـود کـه تغییـرات بـه وجـود آمد و 
غربیـان بـه دنبال آن موفق شـدند در قسـمت های تجربی و 
کاربـردی نیـز تغییراتی ایجاد کنند. پس ابتدا زیرسـاخت های 
فلسـفی آن در طـی یکـی ـ دو قرن بـه وجود آمـد و تغییراتی 
حاصـل شـد تـا اینکـه بـه دنبـال آن در صنعـت و زندگی و 

قسـمت های دیگر نیـز تحوالتی ایجاد شـد.
تجربـه دوم دربـاره خـود مـا اسـت. ایـن تجربـه را در قـرون 
طالیـی خودمـان، یعنی قرن چهـارم و پنجم کـه اوج تمدن 
اسـالمی اسـت می بینیـم. در قـرن دوم و سـوم، از زمـان 
هارون الرشـید و مأمـون کـه نهضـت ترجمـه به وجـود آمد، 
بمباران کـردن کتاب هاي ترجمه اي شـروع شـد؛ اما در همان 



توجه به معنویت در ترویج و توسعه  فلسفه اسالمى(1)
«فلســفه هاى مضافـ  مثل فلسفه علوم انسانى، فلسفه روانشناسىـ  خوب و الزم است. اینها همان چیزهایى است 
که امتداد حکمت ما محســوب مى شــود؛ منتها تکیه اساسى را باید بگذارید روى مسائل کالن جامعه اسالمى مثل 
حکومت. ما وقتى به فلسفه هاى غرب نگاه مى کنیم مى بینیم مسائلى مثل حکومت، اقتصاد، شأن مردم، شأن انسان، 
طبق نظرات آنها حل مى شود. اینها مسائل بنیادى شاخه هاى اصلى زندگى و جامعه است؛ اینها باید در فلسفه پاسخ 
پیدا کند؛ البته بعضى از آقایان در این یکى دو سال اخیر به من گفتند که ما داریم در این مسائل کار مى کنیم. حاال 
من در این خصوص ارزیابى اى ندارم. باید در این زمینه کار شــود. واقعاً برویم ببینیم بر اســاس فلسفه ما، شکل 
جامعه، بنیان سیاسى جامعه، حکومت در جامعه، به چه شکلى خواهد بود؛ یعنى ما براى مسئله حکومت، در فلسفه 
چه پاسخى داریم. نمى شود بگوییم آقا فلسفه ذهنیات محض است و به مسائل زندگى و جامعه ارتباطى ندارد؛ این 
معنى ندارد. به نظر من بخش عمده اى از جاذبه فلسفه غرب، مربوط به این است. همچنین مسئله اقتصاد؛ بنابراین 
به طور کلى جهان بینى اسالم تبیین شود. مواد اصلى جهان بینى اسالم را مشخص کنید، مسئله انسان، مسئله خدا، 
مسئله ارتباط انسان و خدا، مسئله تکلیف. در فلسفه اسالمى روى اینها کار شود؛ البته اینها پاسخ هاى روشنى هم 

دارد. در فلسفه ما خیلى از اینها مسائل مبهمى نیست؛ اما باید این پاسخ ها منعکس شود، گفته شود».

کالم رهبرى

زمـان فیلسـوفانی مثـل بوعلـی و خواجـه و فارابـی و...  نقـش بسـیار جـدی داشـتند. به قول 
حضـرت اسـتاد آیـت اهلل جـوادی آملی، ابن سـینا نـه تنها خود شـیخ الرئیس بود، بلکه فلسـفه 
نیـز شـیخ  الرئیـس علوم بـود؛ یعنی جزو رؤسـای علوم بود که توانسـت این نقـش را ایفا کند؛ 
یعنی فلسـفه نقشـی محوری و بصیرت زا داشـته اسـت. ما در امتداد آن در علوم دیگری مثل 
پزشـکی و بحث های بعد از تجربی و حتی بحث هایی مثل تاریخ و جامعه شناسـی و مانند آن 
پیشـرفت کردیم؛ ولی چنان که گفتیم پیشـرفت جدی در ابتدا از آِن فلسـفه و در خود فلسـفه 
بـود. بنابـر آنچـه من می  فهمم و تاریخ نشـان می دهد، اگر بخواهیم پیشـرفت کنیـمـ  مراد ما 
ایـن نیسـت که همان دیدگاه هـا را بیاوریمـ  باید افراد قوی فلسـفه اسـالمی را بازخوانی کنند 
و اسـتلزامات آن را با علوم انسـانی و حتی بعضی از علوم تجربی در نظر بگیرند. با این حرکت 

می تواننـد تحول هایـی در علوم انسـانی و حتی فلسـفه به وجـود آورند.
بـا توجـه به ایـن دو نکته و سـوم ضرورت فعلی مـا، براي ایجـاد تحول در جامعـه باید مبنای 
فلسـفی و نظری و فکری داشـته باشـیم. آیا کسـی که بویی از فلسـفه نبرده، می تواند چنین 
کاري بکنـد یـا کسـی کـه مسـلط بر مبانی فلسـفی اسـت و نظریـه را فهمیده اسـت؟ چنین 
شـخصی بایـد بـه درون جامعه برود و ببینـد اگر بخواهیم فالن نظریه را در رسـانه یا در جامعه 
مجـازی بـه کار گیریـم، چـه خألهایـی دارد و با اسـتفاده از مبانی، این خألهـا را برطرف کند.

 لطفاً فلسفه مضاف را تعریف کنید و چند مثال هم بزنید؟
اسـتاد: دو گونـه فلسـفه مضاف داریم: فلسـفه های مضاف بـه امور و فلسـفه های مضاف به 
علوم. وقتی فلسـفه به یک پدیده خارجی اضافه شـود، مثل فلسـفه رسـانه، فلسـفه سیاسـت، 
فلسـفه زبان و فلسـفه ذهـن که اموري عینـی و خارجی انـد، از معرفت هاي درجـه اول خواهد 

بـود؛ منتهـا ما همین معرفت درجه اول را با یک نگاه فلسـفی می بینیم. مباحث فلسـفه ذهن، 
بیشـتر دربـاره ذهن اسـت اینکه ماهیـت ذهن چیسـت، آیا ذهن واقعیـت دارد یا نـه. این گونه 
مباحـث محـل بحـث ما نیسـت؛ امـا فلسـفه های مضاف بـه علوم مثل فلسـفه روانشناسـی، 
فلسـفه علم تاریخ، فلسـفه علم سیاسـت، فلسفه علم حقوق، فلسـفه تعلیم و تربیت. اینها چند 
ویژگـی دارنـد: اواًل معرفـت درجـه دوم اند؛ ثانیاً موضوع آنها، علم مضافشـان اسـت؛ یعنی یک 
علـم تحقـق پیدا کرده اسـت و بعـد با یک نگاه باالتر، این علم را بررسـی می کنیـم؛ ثالثاً نگاه 
در ایـن فلسـفه ها پسـینی اسـت؛ یعنـی گزاره هـا و روش و موضـوع و وضعیت آن علـم را بعد 
از اینکـه فی الجملـه محقق شـد، بررسـی می کنیـم؛ چهارم اینکـه مباحثشـان، مباحث رئوس 
ثمانیـه اسـت، مباحثـی چـون موضوع علـم، غایت علـم، روش علـم و اینکـه قانونمندی ها و 
تحـوالت چگونـه در علـم به وجود می آید؛ براي مثال وقتی می گوییم فلسـفه روانشناسـی، در 

ایـن بـاره بحث می کنیم که موضوع روانشناسـی چیسـت.
امـروزه اختـالف جـدی وجـود دارد کـه آیـا موضوع دانـش روانشناسـی موجود، رفتار اسـت یا 
امـر دیگـري. مکتـب رفتارگرایی می گوید موضـوع آن رفتار اسـت؛ اما مکتب شـناخت گرایی 
می گویـد ذهـن اسـت یـا اینکـه رویکـرد عصبی ـ زیسـتی می گویـد بخش هـای عصبـی مـا 
موضـوع ایـن علم اسـت. هر کـدام از مکاتب، موضوع دانش روانشناسـی را یک چیـز می داند. 
پرسـش ایـن اسـت که چگونـه می توانم به این سـؤال پـی ببرم و به آن پاسـخ بگویـم. آیا در 
هیـچ کتـاب روانشناسـی دیده اید که دربـاره موضوع این علـم بحث کرده باشـد؟ در هیچ کدام 
بحـث نشـده اسـت، بلکه مـا با کمک مبانی فلسـفی و به خصـوص مبانی علم النفسـی بحث 
می کنیـم کـه انسـان فقـط ایـن بُعد مـادی نیسـت و بدن تنها نیسـت، پـس رفتـار نمی تواند 

سیاسـت رسـانه مثل شـود خارجی پدیده یک به وقتی علوم
خواهد اول درجـه معرفتهاي از، از، از خارجیانـد و عینـی اموري که ذهـن فلسـفه و زبان فلسـفه

بحث علمالنفسـی مبانی بهخصـوص و فلسـفی مبانی با بلکه بحـث
نمیتواند رفتـار پـس، پـس، پـس نیسـت تنها بدن و نیسـت مـادی عدبعدبُعد ایـن فقـط انسـان کـه میکنیـم
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موضـوع باشـد؛ عـالوه بر رفتـار، جوانـب دیگری هـم وجود 
دارد. وقتـی تفکـر و تجربه هـای درونـی مثل محبـت، نیت، 
اراده و خیلـی از چیزهـای دیگـر، حتی تجربه هـای معنوی را 
می بینیـم، بـه دنبال این خواهیـم بود که موضـوع را نفس یا 

روان بگیریـم؛ چیزی که جامعیت داشـته باشـد.
مثـال دوم راجـع بـه جبـر و اختیـار اسـت. برخـی از مکاتـب 
معمـول روانشناسـی بـر اسـاس مبانـی انسان شناسی شـان 
ـ مثـل مکتـب روانـکاوی و روان تحلیل گـری کـه فرویـد و 
همکارانـش قائـل به آن هسـتندـ  قائل به جبر در انسـان اند. 
اینـان جبر غریـزی را قبول دارند؛ اما مکتـب رفتارگرایی جبر 
محیطـی را قبـول دارد و وقتـی راجـع به قوانیـن رفتار بحث 
می کنـد، کاماًل متأثر از این مبنا اسـت، به گونه اي کـه اراده و 
بحث رفتارهـای ارادی هیچ جایگاهـی در بحث هایش ندارد، 
چـه رسـد بـه توفیقـات الهـی، عوامـل غیـب یـا بحث های 
دیگـر. ایـن مکتـب بحـث را محـدود بـه وراثـت و محیـط 

می کنـد و تمـام.
اگـر مـا نـگاه فلسـفی خودمـان را داشـته باشـیم، بر اسـاس 
را  انسـان  انسان شناسـی،  بحـث  در  فلسـفی مان،  مبانـی 
به گونـه اي دیگـر تعریـف خواهیـم کـرد. مـا قائل بـه اختیار 
و اراده ایـم و در نـگاه شـیعی می گوییـم »الجبـر و الاختیـار 
بـل امـر بیـن االمریـن«. امر بیـن االمرین یعنی سـهمی به 
اختیار و اراده انسـان می دهیم؛ پس تو محکوم و اسـیر وراثت 
و محیـط نیسـتی، برخـالف فرویـد که می گوید شـخصیت 
انسـان در پنج سـالگی شکل می گیرید و شـما تنها کاری که 
می توانیـد بکنید این اسـت کـه توجه بدهید زیرسـاخت های 
آن چیسـت و چطور شـده اسـت که این حالت رخ داده است. 
آن غرایـز پنهـان یـا سـرکوبگری هاي ناآشـکار را می توانیـد 
بـرای او آشـکار کنیـد؛ اما آیـا واقعاً انسـان این اسـت؟! اینجا 
اسـت کـه می بینیـد چقـدر بیـن ایـن مکاتـب و تعالیـم انبیا 
تفـاوت وجـود دارد. پـس اینکه انبیا این همـه تبلیغ می کنند 
و تـالش می کنند در انسـان تحول ایجاد کننـد، چه فایده اي 
دارد و بـه چـه هدفی اسـت؟ قرآن کریم می فرمایـد: »ان اهلل 
الیغیـر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسـهم«؛ بنابراین شـخصیت 
آدمـی این اسـتعداد را دارد که تغییـر کند. در حقیقت این نگاه 

متفاوت، برخاسـته از مبانی انسان شناسـی اسـت.
مثـال سـوم درباره هستی شناسـی و تأثیر مبانی  بر آن اسـت. 
امـروزه نـگاه غالـب در روانشناسـی ایـن اسـت کـه هسـتی 
مسـاوی با طبیعـت مادي اسـت؛ یعنی نگاهـی مادی گرایانه 
و ماتریالیسـتی حاکـم اسـت. نقطه آخر و دایـره بحث همین 
اسـت، تمـام می شـود و بـس. ایـن نگاه حتـی در بهداشـت 
روان، یعنـی براي شـادکامی انسـان، تمام سـاز  و کارها را فقط 
در مسـائل مـادي خالصـه می کنـد؛ اما بـا نـگاه و مبانی ما، 
آخـرت و عوالـم دیگـري هـم وجـود دارد. اصاًل بـا مبانی ما، 
برنامه هـا و سـاز و کارها عـوض می شـود. مـا با مبانـی اي که 
داریـم در بهداشـت روان می توانیـم براي کسـی کـه پدرش 
یـا فرزنـدش را از دسـت داده و دچار افسـردگی شـده، دنیای 

جدیـدی را بـاز کنیم و بگوییم این آخر کار نیسـت. می توانیم 
بـراي چنیـن فـردي شـادمانی از نـوع دیگـر را بـه ارمغـان 
بیاوریـم. مبانـی فلسـفی مـا در ترسـیم روانشناسـی متفاوت 
اسـت و می توانـد بـا قانونمندی هایـی که به دسـت می دهد 
و توصیه هایـی کـه می کنـد، دریچه هایـی بـاز کنـد کـه در 

درمانگـری مؤثر باشـد.
 آیـا در فلسـفه هاى مضـاف از روش هـم بحـث 

مى شـود؟
اسـتاد: بله؛ به همین دلیل اسـت که ما روش پوزیتیویسـتی 
راـ  کـه نگاهـی تنگ و محـدود داردـ  قبـول نداریم؛ این هم 
بـا توجه بـه مبانـی معرفت شناسـی ما اسـت کـه می گوییم 
معرفـت فقـط از طریـق روش های حسـی و عینی به دسـت 
نمی آیـد، بلکـه از طریـق عقـل و وحی هم به دسـت می آید. 
اینجـا اسـت کـه معرفـت و بحث هـای معرفت شناسـی مـا 
تأثیـر خـودش را می گـذارد. قطعـاً مـا در نفـی روش هـای 
پوزیتیویسـتی بـا آنـان وارد بحـث می شـویم و آنهـا را نفـی 
می کنیـم؛ امـا ایـن به ایـن معنا نیسـت کـه روش تجربی را 
قبـول نداریـم. اتفاقـاً در قـرآن و روایـات، گزاره هـاي زیـادي 
بـر تأییـد روش تجربـی و تجربه گرایـی بـه معنـای عامـش 
داریـم. از آنجـا که امـروزه روش هـای حاکم در روانشناسـی، 
روش هـای تجربی اسـت، بـا همیـن روش بایـد وارد گفتگو 
شـویم. در این گونـه مـوارد دسـت کم بایـد روش هـای متبع 
در علـوم را در ابتـداي کار بپذیریـم تـا بتوانیـم بـا طرفـداران 
چنیـن نگاه هایـی گفتگو کنیم؛ ولـی بعداً می توانیـم روش ها 

را توسـعه دهیم.
 آیا توانسته ایم تا به امروز با استفاده از مبانى فلسفى، 

علوم انسانى و فلسفه هاى مضاف تولید کنیم؟
اسـتاد: اگـر بـا تاریخ علـم آشـنا باشـیم، می توانیـم مدعی 
شـویم کـه روانشناسـی اسـالمی داریـم؛ ولـی اگـر بگوییـد 
روانشناسـی اسـالمی و نظام علمـی و اهـداف آن و... موجود 
اسـت یـا خیر، می گویـم خیر. ولـی با توجه بـه پنج عنصری 
کـه در ادامـه می آیـد می توانیـم بگوییم کـه مقدمات مکتب 
روانشناسـی اسـالمی ایجـاد شـده اسـت.  یکـی کتاب هایی 
اسـت کـه در ایـن زمینه تألیف شـده و دوم مقاله هایی اسـت 
که نوشـته شـده است. سـوم صاحب نظرانی اسـت که در این 
زمینـه داریـم. االن دسـت کم نزدیـک به سـی تـا چهل نفر 
در سـطح دکتـری در حـوزه یا غیـر حوزه داریـم که معتقد به 
روانشناسـی اسـالمی اند و بـا ایـن مبنـا کار می کننـد، چه در 
درمانگـری یا بحث های مشـاوره یـا بحث های روانشناسـی 
اجتماعـی و غیـره. در برخـی مراکز علمی، این رشـته علمی 
را داریـم؛ در دارالحدیـث، روانشناسـی مثبت با نگاه اسـالمی 
داریم یا روانشناسـی اجتماعی با نگاه اسـالمی که البته هنوز 
اجـرا نشـده اسـت. در پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه، مشـاوره 
دینـی وجـود دارد. در شـهر تهـران و اصفهـان نیـز ایـن کار 
انجـام می شـود. مبـادی و مبانـی آن روشـن شـده اسـت. در 
همیـن کتابـی کـه اخیـراً تحـت عنـوان نگاهـی دوبـاره به 

روانشناسـی اسـالمی چاپ کرده ایـم و کاري گروهی اسـت، 
در پنـج فصـل از ضـرورت، امـکان، تعریف، هـدف، غایت و 

موضـوع این علـم بحـث کرده ایم.
بـا توجـه به نکاتی کـه عرض شـد، می توانیم مدعی شـویم 
امـروزه مکتـب روانشناسـی اسـالمی بـه  وجـود آمده اسـت. 
مکتـب تعلیم و تربیت اسـالمی هـم واقعاً داشـته ایم؛ اما این 
مثـل قطـار در حـال حرکتـی می مانـد کـه به تدریـج اصالح 
و کامـل می شـود؛ یعنـی نمی توانیـم بگوییـم چیـزی ایجاد 
نشـده اسـت. ایـن فرزنـد متولد شـده اسـت؛ ولی باید رشـد 
کنـد؛ نهال کوچکی اسـت؛ ولی بحمد اهلل وجـود دارد و اظهار 
وجـود می کنـد. در جهـان نیز تا حدی رسـمیت یافته اسـت. 
در دیگـر جاهـا نیـز رواج می یابد؛ چـون مبانـی و دیدگاه ها و 

روش های مشـخصی دارد.
 در حـوزه چگونـه مى تـوان بـراي تحقـق علـوم 

انسـانى از فلسـفه اسـتفاده کـرد؟
اسـتاد: اگـر ایـن علـوم را بـه متـن حـوزه و وسـط حـوزه و 
فیضیـه و دارالشـفا بیاوریـم، از دو جهـت امکان پذیر نیسـت: 
یکـی اینکـه این علوم نـه آن    چنان متولیانی دارنـد که درس 
و بحـث داشـته باشـند و نـه آن گونـه کـه شـاید و باید مثل 
فقـه و اصول یا فلسـفه توسـعه یافته انـد که بتواننـد این کار 
را انجـام دهنـد. بـه نظر من هنـوز زمینه چنیـن کاري وجود 
نـدارد و سـلیقه هایی وجـود دارد که ممکن اسـت بـا این کار 
مخالفـت کنند؛ به همیـن دلیل این کار نه صالح اسـت و نه 
امکان پذیـر. ایـن کار باید در حاشـیه حـوزه و با هفته ای یکی 
دو جلسـه باشـد تا اینکه پربار و بالنده شـود؛ اما وظیفه مراکز 
فلسـفی اسـت که ضرورت این مسـئله را برای طالب روشن 
کنـد. طلبـه اگـر تأثیر فلسـفه بـر علوم انسـانی را بفهمـد، با 
جدیـت بیشـتری این علـم را فرا می گیرد. وقتـی هدِف طلبه 
از فراگیري فلسـفه مشخص باشـد، میزان تعامالت و دقتش 
بیشـتر می شـود و این بسیار متفاوت اسـت با زمانی که طلبه 
درس را صرفـاً بـراي امتحان بخواند. امتحان حداقلی اسـت. 
بایـد بـه طلبـه ای که بـا انگیـزه وارد حوزه می شـود، بصیرت 

داد و او را بـا اهـداف، آشـنا کرد.
پیشـنهادم این اسـت که مطالبات جدی شـود؛ مثاًل از مجمع 
عالـی حکمـت که مرکزی اسـت کـه متولی علـوم عقلی در 
حوزه اسـت، درخواسـت جدی کنیم کالس هاي فلسـفه های 
مضـاف را برای طلبه ها تشـکیل دهـد و فعاًل در حـد کارگاه 
آشـنایی باشد. این بخشی از کار اسـت که این مرکز می تواند 
انجـام دهـد یـا اینکه به صـورت کتبی و رسـمی و جـدي از 
مدرسـه فلسـفه که آیت اهلل فیاضی متولی آن است، خواسته 
شـود بخشـی از فعالیت هایشـان را بـه ایـن امـر تخصیـص 
دهنـد. اینـان می تواننـد دانش پژوهانـی تربیت کنند کـه وارد 
مـدارس شـوند. همیـن کار در فلسـفه کـودکان انجام شـده 
اسـت. امـروز متخصصانـی در دانشـگاه ها داریـم کـه به این 
مسـئله می پردازنـد. ایـن درخواسـت جـدي را شـما نیـز باید 

دنبـال کنید.



تطور فلسفه در بسرت تاریخ
حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین خسروپناه*

اشاره
فلسـفه مالصـدرا  تـا حدود 140 تا 150 سـال بعد از مرگش به فراموشـى سـپرده شـد؛ امـا با حرکت هایـى که در اصفهـان و بعد 
در تهـران صـورت گرفـت، فلسـفه مالصـدرا حیاتی جدى یافـت، به گونـه اى که تقریباً مى شـود گفـت در دوره معاصـر بزرگانى 
مثـل عالمـه طباطبایى آمدنـد و حکمتی نوصدرایـى ایجاد کردنـد؛ البته خودشـان چنین اصطالحـی را بـه کار نگرفته اند، بلکه 
ایـن اصطـالح بعـداً مطرح شـد. کارى کـه عالمه طباطبایـى و مکتب عالمـه انجام داد ایـن بود که حکمـت متعالیـه را با مباحث 
ـ فرهنگى بـه حکمت متعالیـه داد؛ مثالً در بحـث اصالة الفرد یـا جامعه، در  اجتماعـى و فرهنگـى درگیـر کـرد و امتـداد اجتماعی 
مباحـث مربـوط بـه تربیـت و مباحث مربوط به سیاسـت، از حکمـت متعالیه اسـتفاده کردند. هم شـهید مطهـرى و هم حضرات 
آیـات جـوادى آملـى و مصباح یزدى و سـبحانى از حکمت متعالیـه، در کنار عالمـه طباطبایى در امـور اجتماعى اسـتفاده کردند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مدرس و محقق سطوح عالی فلسفه و کالم اسالمی.



۴١

 فلسـفه به عنـوان دانش عام بشـرى چـه ادوارى 
را گذرانده اسـت؟ فلسـفه اسالمى وغربى چه سیرى 
داشـته چـه مکاتبـى بـه خـود دیده اسـت و بـا چه 

جریاناتـى روبرو بوده اسـت؟
اسـتاد: از شـما متشـکرم که بـه ایـن مقـوالت می پردازید. 
طبیعتـاً ایـن گفتگـو بـرای راهنمایـی طالبی اسـت کـه در 
حوزه هـای مختلـف کار می کننـد. فلسـفه به عنـوان دانشـی 
فرابومـی -کـه بـه گونـه ای بـه مبـادی علـوم می پـردازد و 
عام تریـن موضـوع را کـه هسـتی اسـت، مطالعـه می کند و 
از احـکام و عـوارض آن بحـث می کنـد- شـاید همیشـه 
در ذهـن بشـر بـوده اسـت؛ امـا همیـن فلسـفه بـه صـورت 
مـدون در کشـورهایی مثـل ایـران، مصـر، یونـان، روم، هند 
و چیـن باسـتان وجود داشـته اسـت. بعضـی از فلسـفه هاي 
ایـن کشـورها هستی شناسـی بـوده، بعضـی خودشناسـی 
و انسان شناسـی،  بعضـی جنبـه نظـری محـض داشـته و 
بعضـی عملـی و کاربـردی بـوده اسـت؛ امـا آنچه امـروزه به 
نام فلسـفه اسـالمی از آن یاد می شـود، فلسـفه ای اسـت که 
منبع آن فلسـفه یونان و روم و بعد ایران باسـتان بوده اسـت. 
فلسـفه یونان باستان از تالس شـروع شد. فیلسوفان ملتوس، 
ملطـی، افـرادی مثـل تالس و آناکسـیمندر و آناکسـیمنس و 
فیثاغـورث و پارمنیـدس و زنـوس بودنـد و فیلسـوفان اتمی 
مثـل زیمقراطیـس. بعـد از آن سوفسـطائیان و بعـد مکتـب 

عقلـی سـقراط و افالطـون و ارسـطو آمدنـد.
تالـس اولین فیلسـوفی بود کـه به دنبال کشـف یک وحدت 
بـرای کثـرت در عالـم ماده بـود. او به دنبـال این بـود که آیا 
عالـم مـاده، مادة المـوادی دارد یا نه؟ او گفت عالـم مادة المواد 
دارد و آن هـم آب اسـت. بـه همیـن ترتیب بحـث ادامه پیدا 
کـرد تا رسـید بـه کسـانی کـه مادة المـواد و عناصـر اولیه را 
آب، آتـش، خـاک و هـوا دانسـتند. ولـی بعد کم کـم مباحث 
کالن هسـتی مثـل اصل واقعیت، تقسـیمات وجـود، مباحث 
معرفت شناسـی و... مطـرح شـد. نمی خواهـم سـیر فلسـفه 
غـرب را ذکـر کنـم؛ ولـی وقتـی مسـلمانان در قرن سـوم با 
فلسـفه غـرب و روم باسـتان آشـنایی پیـدا کردنـد، آن زمان 
بـا فلسـفه ایران باسـتان آشـنا نبودنـد. آثـار آنـان را ترجمه و 
بعـد اسـتفاده کردنـد؛ ولـی اسـتفاده متفکـران اسـالمی از 
فلسـفه یونـان و روم باسـتان، اسـتفاده گزینشـی بـود. همه 
حرف هایشـان را نگرفتنـد، بعضـی مباحـث را با معیـاری که 
داشـتند گرفتند. بعـد آن مباحث را بومـی کردند. حتی بعضی 
جاهـا مباحث را دینی کردند؛ مثل کارهایی کـه فارابی در آراء 
اهـل مدینه کرده اسـت. برخـی نیز مباحثـی را اضافه کردند. 
فـرض کنیـد فارابی علـم را به حضـوری و حصولی تقسـیم 
کـرد و مباحـث دیگـری کـه اضافـه شـد. به همیـن صورت 
کندي فلسـفه را سـامان داد و فارابی آن را توسـعه بخشـید. 

ابن سـینا نیز آن را گسـترش و تکامـل داد.
بدیـن ترتیـب چنـد جریان فلسـفی اسـالمی شـکل گرفت: 

یکـی حکمت مشـاء که افـرادی مثل فارابی و ابن سـینا آن را 
دنبال کردند. دیگری حکمت اشـراق که شـیخ شـهاب الدین 
سـهروردی آن را بنـا نهـاد. او عالوه بر اینکه از فلسـفه یونان 
و روم باسـتان بهـره بـرد و از حکمـت مشـاء اسـتفاده کرد، با 
ایران باسـتان هم آشـنا شـد و مباحث فلسـفه ایران باسـتان 
را گرفـت و حکمـت اشـراق را تأسـیس کـرد؛ البتـه در ایـن 
دوره، حکمـای دیگـری هم داشـتیم. غیر از حکمت مشـاء و 
اشـراق، فلسـفه اخوان الصفـا هم بوده اسـت که حتـی قبل از 
ابن سـینا شـکل گرفته اسـت. این فلسـفه ها دارای سـاختار، 
نظـام فلسـفی و کتـاب بودند کـه مقـداری مباحث اشـراقی 
هـم در آنهـا موجود بوده اسـت و قطعاً بر شـیخ اشـراق تأثیر 
گذاشـته اسـت. بعضی شـخصیت ها مثل ابوریحـان بیرونی، 
عـالوه بر اینکه عالم بودند، متفکر ریاضی هـم بودند. وي در 
نجـوم و هیئت نیز متخصص بود. او در حوزه فلسـفه محض 
تخصـص آن چندانی نداشـت؛ ولی رویکرد خاصی در فلسـفه 
داشـت کـه با فلسـفه مشـاء متفـاوت بـود و مباحثاتـی نیز با 

بوعلی سـینا داشت.
در ایـن دوره هـا، جریان هـای کالمـی هـم بـوده و طبیعتـًا 
تعارض هـا و تزاحم هایـی بین جریان های فلسـفی و کالمی 
مطـرح بـوده اسـت. هم کالم شـیعی و هم کالم اهل سـنت 
مثـل اشـاعره، معتزلـه، ماتریدیـه و حتـی اهـل حدیث مثل 
ابن تیمیـه مطـرح بوده اند. ابن تیمیـه در کتاب خـود به جنگ 
بـا فالسـفه هـم پرداخته اسـت. او در الرد علـی المنطقیین با 
اهل منطق و فلسـفه به مقابله پرداخته اسـت. این تعارض ها 
و نقدهـای متکلمـان بـر فالسـفه و بالعکس، باعث شـد که 
شـخصیتی به نام میرداماد مطرح شـود و حکمتی را تأسـیس 
کنـد با عنـوان حکمت یمانی کـه به نوعی پیونـد بین ایمان 
دینـی و آموزه هـای برگرفتـه از نقـل دینی بـا حکمت بحثی 
و حکمـت مشـایی بـود؛ البتـه در همان زمان میرفندرسـکی 
وجـود داشـت که تا حـدودی متأثـر از حکمت اشـراقی بود.

در دوره ای دیگـر یعنـی در قـرن پنجـم و اوایـل قرن ششـم 
شـخصیتی مثـل ابوحامـد غزالـی مطـرح می شـود و به نقد 
فلسـفه می پردازد. وي اول مقاصد الفالسـفه را نوشـت و بعد 
در تهافـت الفالسـفه بـه نقـد آرا و اصـول فلسـفی پرداخت. 
ایـن نقدهـا ضربـه مهمـی بـه فلسـفه زد و فلسـفه را قدری 
بـه حاشـیه راند. هرچند شـیخ اشـراق تالش کـرد با حکمت 
اشـراق یک حکمت بحثی ـ اشـراقی ارائه کند که هم فلسـفه 
باشـد و هـم اشـکاالت غزالـی را نداشـته باشـد، بـه هر حال 
ایـن دعـوا ادامه داشـت. در واقع تصـوف را غزالی مطرح کرد؛ 
البتـه تصـوف قبل از وي هم بود؛ ولی ایشـان مقـداری آن را 
کالسـیک تر مطرح کـرد و بـرادرش احمد غزالـی آن را ادامه 
داد تـا رسـید بـه محی الدیـن ابن عربـی. محی الدیـن در قرن 
هفتم توانسـت یک نظام عرفان نظری را تأسـیس کند و به 
گونـه اي عرفـان و تصوف را به صورت یک نظام فلسـفی در 
بیـاورد، بدون اینکـه برای مکاشـفات عرفانی برهـان بیاورد؛ 

امـا تبیینـی عقالنـی داشـت، بـرای اینکـه دیگـران بفهمند 
وحـدت وجود و کثـرت تعینات و مظاهر چیسـت.

چنـد جریـان شـکل گرفـت: جریان فلسـفه مشـاء، فلسـفه 
اشـراق، اخوان الصفـا و دیگـري جریـان تصـوف و عرفان که 
غزالـی بـه گونـه ای تـالش کـرد آن را مدلل تـر و مبین تـر 
مطـرح کنـد و ابن عربی که مکتـب او را قونوی و جنـدی و... 
بیشـتر تبییـن کردنـد و مکتب یمانی کـه به آن اشـاره کردم 
و جریـان متکلمـان و اخباری هـا. مالصـدرا در واقـع در قرن 
یازدهـم هجـری حکمـت متعالیـه را ناظر به ایـن مجموعه 
جریان هـا تأسـیس کـرد. در یـک جملـه و بـه تعبیـر اسـتاد 
حسـن زاده آملـی، حکمت متعالیه حکمتی اسـت کـه در آن، 

قـرآن و برهـان و عرفـان از هـم جدایـی ندارند.
فلسـفه مالصدرا تا حدود 140 تا 150 سـال بعد از مرگش به 
فراموشـی سـپرده شـد؛ اما بـا حرکت هایی کـه در اصفهان و 
بعـد در تهران صورت گرفت، فلسـفه مالصـدرا حیاتی جدی 
یافـت، به گونـه ای که تقریباً می شـود گفـت در دوره معاصر 
بزرگانـی مثـل عالمه طباطبایی آمدند و حکمتـی نوصدرایی 
ایجـاد کردنـد؛ البتـه خودشـان چنیـن اصطالحـی را بـه کار 
نگرفته انـد، بلکـه ایـن اصطـالح بعداً مطـرح شـد. کاری که 
عالمـه طباطبایـی و مکتـب عالمـه انجـام داد این بـود که 
حکمـت متعالیه را با مباحث اجتماعـی و فرهنگی درگیر کرد 
و امتـداد اجتماعی ـ فرهنگـی به حکمت متعالیـه داد؛ مثاًل در 
بحـث اصالة الفـرد یا جامعـه، در مباحـث مربوط بـه تربیت و 
مباحث مربوط به سیاسـت، از حکمت متعالیه اسـتفاده کردند. 
هـم شـهید مطهـری و هم حضـرات آیـات جـوادی آملی و 
مصبـاح یزدی و سـبحانی از حکمت متعالیـه، در کنار عالمه 

طباطبایـی در امور اجتماعی اسـتفاده کردند.
آنچه گفتیم سـیري سـریع از فلسفه اسالمی بود. سیر فلسفه 
در غـرب شـکل دیگـری دارد. اگـر بخواهـم مختصر عرض 
کنـم بایـد بگویم بعد از فلسـفه یونـان و روم باسـتان و بعد از 
مـرگ ارسـطو، دوره ای بـه نام دوره هلنیزم شـکل گرفت که 
از چهارصد سـال قبل از میالد مسـیح تا چهارصد سـال بعد 
از میالد مسـیح ادامه داشـت؛ هشـتصد سـال فلسـفه ای که 
به شـدت ضـد ارسـطو و عقل گرایـی بود. این فلسـفه دغدغه 
طبیعـت و متافیزیـک نـدارد و عمده دغدغه آن خودشناسـی 
اسـت و می توان گفت فلسـفه خود و فلسـفه خودی و فلسفه 

نفس بـه معنای انضمامی اش اسـت نـه انتزاعی.
 نفس حیوانى مراد است؟

اسـتاد: نـه، انسـان. ماننـد بعضـی جریان هـای صوفیـه، 
گروه هایـی نیـز در هلنیزم شـکل گرفتنـد. بعـد از آن، دوران 
قرون وسـطی شـروع می شـود که فلسـفه قرون وسـطی از 
قـرن پنجم تا پانزدهم میالدی اسـت با فیلسـوفان قدیسـی 
مثـل آگوسـتین، آنسـلم، تومـاس آکویینـاس کـه قدیسـان 
مسـیحی وکشـیش بودند و جایگاه مذهبی داشتند و در عین 
حال فیلسـوف بودنـد. فلسـفه ایمان گرایی یا فیدئیـزم را هم 



بیشـتر اینـان مطـرح کردند؛ البته توماس آکوئینـاس به گونه ای بین فلسـفه و الهیات تفکیک 
ایجـاد کـرد؛ ولـی جایگاهی به عقالنیت و عقل گرایی داد. او با ابن سـینا و ابن رشـد آشـنا شـد 
و سـپس ارسـطو را شـناخت. به هر حال فلسـفه او، احیای ارسـطو بود. ارسـطو بعد از مرگش 

جایگاهـی نداشـت تـا اینکـه تومـاس آکوئیناس این بهـره وری جدیـد را از ارسـطو برد.
 به واسطه چه کسانى ارسطو را احیا کرد؟

اسـتاد: بـه واسـطه فالسـفه مسـلمان مثـل ابن سـینا و ابن رشـد و... . بعـد از قرون وسـطی، 
رنسـانس شـروع شـد. دوره رنسـانس خیلـی تحـول فلسـفی نبود؛ گرچـه تحول فکـری بود. 
تحـوالت فکـری زمینـه را فراهـم کرد تـا تحوالت فلسـفی از قـرن هفدهم میالدی شـروع 
شـود. جریان عقل گرایی از فرانسـه با دکارت، پاسـکال، اسـپینوزا و الیب نیتز شروع شد. بعضی 
آلمانـی نیـز بودنـد؛ ولی تفکر عقل گرایی فرانسـه را قبول داشـتند یـا جریـان تجربه گرایی در 
انگلسـتان که هابز، فرانسـیس بیکن، بارکلی، جان الک و در نهایت هیوم را داشـت. اینان در 

قـرن هفدهم و هجدهـم بودند.
جریان سـوم، فلسـفه اسـتعالیی اسـت که در آلمان شـکل گرفت. این تفکر از کانت شـروع 
شـد و بعـد شـوپنهاور و هـگل و... آن را ادامـه دادنـد. تقریبـاً هـگل آخرین فیلسـوف جامع در 
غـرب اسـت؛ لـذا بعد از ایـن دوره فلسـفه در قرن هفدهم و هجدهم که فلسـفه جدیـد به آن 
می گوینـد از قـرن نوزدهـم فلسـفه معاصر شـکل می گیـرد. فلسـفه معاصر شـامل دو مکتب 
پوزیتیویسـم و اگزیستانسیالیسم اسـت. از پوزیتیویسم، فلسـفه تحلیلی و از اگزیستانسیالیسم، 
فلسـفه پدیدارشناسـی و هرمنوتیک فلسـفی منشـعب می شود. االن فلسـفه تحلیلی و فلسفه 
اگزیستانسیالیسـم هـر دو در غـرب مطـرح اسـت، به ویـژه فلسـفه تحلیلـی کـه بـه سـمت 
فلسـفه های مضـاف رفتـه اسـت، مثل فلسـفه زبـان، فلسـفه علـم و... . اکثر فیلسـوفان علم، 
تحلیلی انـد؛ البتـه در علـم، فیلسـوف غیـر تحلیلی هـم وجـود دارد. اینـان فلسـفه را مقداری 
کاربردی تر کرده اند و مباحث هستی شناسـی در چنین فلسـفه اي خیلی ضعیف اسـت. بیشـتر 
مباحث، مأخذشناسـی و روش شناسـی علم اسـت؛ البته هایدگر فیلسـوف قرن بیسـتم که در 
نیمـه دوم قـرن بیسـتم از دنیـا رفـت، بـرای اولین بـار می گویـد ما بایـد وجودشناسـی را احیا 
کنیم و دغدغه متافیزیک هستی شناسـانه پیدا کنیم. اکثر فالسـفه غربی دغدغه متافیزیک و 
هستی شناسـی ندارند، بلکه دغدغه معرفت شناسـی و ذهن شناسـی و روش شناسـی دارند و به 

دنبـال کاربسـت فلسـفه در علـوم و سیاسـت و هنر و اقتصـاد و عرصه هـای مختلف اند.
آنچـه گفتیـم خالصه ای از سـیر فلسـفه اسـالمی و فلسـفه غـرب بـود. معتقدم خوب اسـت 
همـه طلبه هـا یـک دوره فلسـفه اسـالمی و یـک دوره فلسـفه غـرب را بخوانند و با آن آشـنا 
شـوند، اگرچـه در حـد دو واحـد. نمی گویم مفصل بخوانند، بلکه کتاب هایی معرفی شـود و اگر 
کسـی دوسـت داشـت، ادامه دهد؛ حتی کسـی که می خواهد در فقه، کالم و... ادامه تحصیل 
بدهـد. همان گونـه کـه همـه طـالب در حـد کتـاب بدایـة الحکمـه و نھایة الحکمه فلسـفه 
می خواننـد، یـک دور تاریخ فلسـفه اسـالمی و غـرب نیز الزم اسـت خوانده شـود. این مطالعه 
بـرای بحث هـای بعدی بسـیار مؤثر اسـت؛ البته در حـوزه حتماً نیاز به متخصصانـی داریم که 
عـالوه بـر کتب متعالی فلسـفه اسـالمی، در تاریخ فلسـفه اسـالمی جـدی کار کننـد، هم در 
تاریـخ مکاتـب و هـم تاریـخ فالسـفه و هم تاریخ مسـائل و موضوعـات. همین طـور در تاریخ 
فلسـفه غـرب، این سـه مـورد الزم اسـت. باید افـرادي در ایـن حوزه ها به صـورت تخصصی 
کار کننـد. دیگـر طلبه هـا می تواننـد در حـد دو واحد این مباحـث را بگذرانند. قطعـاً برای دیگر 

رشـته ها نیز مفید اسـت.
 لطفا سیر مطالعاتى در همین حد که فرمودید پیشنهاد بدهید. 

اسـتاد: نیاز به فکر دارد؛ ولی من برای تاریخ فلسـفه اسـالمی، بحثی را که شـهید مطهری در 
کتاب خدمات متقابل اسـالم و ایران آورده اسـت، مناسـب می دانم. آقای حسـینی کوهسـاری 
بخشـی از آن را که درباره تاریخ فلسـفه اسـالمی اسـت، شـرح و بسـط داده و به صورت یک 
کتـاب منتشـر کـرده کـه کتاب خوبی اسـت. هانـری کربن نیز کتابـی با عنوان تاریخ فلسـفه 
اسـالمی دارد که آن هم کتاب خوبی اسـت. تاریخ فلسـفه اسـالمی اثر م م شـهید نیز کتاب 

خوبـی اسـت. تاریـخ فلسـفه در جهـان اسـالم اثر حنا فاخـوری نیز بد نیسـت. این اثـر را یک 
دور درس گفته ام که جزوه اش در سـایت khosropanah.ir موجود اسـت. قرار اسـت این 
جـزوه بعـداً به صورت کتاب هم منتشـر شـود. در مورد تاریخ فلسـفه غرب، کتاب هـاي زیادي 
موجود اسـت؛ ولی بعضی از آنها قابل اعتماد نیسـتند و گزارش دقیقی ندارند و تفسـیر به رأی 
کرده انـد؛ امـا کتـاب سـیر حکمـت در اروپا و کتاب تاریخ فلسـفه کاپلسـتون خوب اسـت. اگر 
بخواهید تاریخ فلسـفه غرب را مفصل پی بگیرید، اثر کاپلسـتون و اگر مختصر، سـیر حکمت 

در اروپا مفید اسـت.
 وضعیـت موجـود حـوزه در فلسـفه چگونـه اسـت و آسـیب هاي آن چیسـت؟ 
امـروزه چـه جریان هـاى فلسـفى اي وجـود دارد و منتقدان فلسـفه اسـالمى چه 
کسـانی اند و انتقادشـان بـه فلسـفه چیسـت؟ شـاید بررسـی ایـن انتقادهـا به 

جریان هـاى فلسـفى، بـراي طلبه هـا مفید باشـد.
اسـتاد: اگـر بخواهم در فلسـفه اسـالمی جریان شناسـی کنـم، از نظـر موافقـان و مخالفان، 
یـک جریـان، جریان کسـانی اسـت که طرفدار فلسـفه اسـالمی اند و فلسـفه اسـالمی را یا با 
گرایـش حکمـت متعالیـه یا گرایش مشـاء یا اشـراق دنبـال می کنند و شـرح می زننـد و از آن 

دفـاع می کنند.
 خودشان گروه هایى هستند یا جریان اند؟

اسـتاد: یک جریان اسـت؛ مثاًل ممکن اسـت یک شـعبه اش در مؤسسـه امام خمینی باشد یا 
در مؤسسـه امام صادق)علیه السـالم(؛ ولی قبول دارند.

 این جریان ها را ناظر به حوزه مى دانید؟
اسـتاد: در حـوزه یـا در کل کشـور فرقـی نمی کنـد. در تهـران افـرادی داریـم که در فلسـفه 
اسـالمی کتـاب می نویسـند، شـرح می زننـد و از آن دفـاع می کننـد. آقـای دکتـر دینانـی 
از شـخصیت هایی اسـت کـه از فلسـفه اسـالمی دفـاع می کنـد. عـده ای نیز مخالف فلسـفه 
اسـالمی اند. مخالفـان بـه چنـد دسـته تقسـیم می شـوند. یک دسـته کسـانی اند کـه اخباری 
 مسـلک اند و اصـاًل بـا عقـل مخالف انـد. طبعاً بـا دسـتاوردهای عقل کـه از آن جمله فلسـفه 
اسـت، مخالفـت می کننـد. اینان معتقدند آنچـه الزم بوده، قـرآن و پیامبر و ائمه بیـان کرده اند 
و مـا نیـازی نداریـم که از عقل یا فلسـفه اسـتفاده کنیم، چه این فلسـفه از یونان باشـد، چه از 

روم یـا از هـر جـای دیگـر. این دسـته تعدادشـان زیاد نیسـت.
اینـان کاًل بـا هر نوع فلسـفه و هر نـوع علوم بشـری مخالف اند و می گویند علـوم توقیفیه اند. 

همان گونـه که اسـماء توقیفیه اند، علوم نیـز توقیفیه اند.
گـروه دوم کسـانی اند کـه هـم نقـل دینـی را و هـم عقل دینـی را قبـول دارند؛ ولـی معتقدند 
آنچـه فالسـفه به عنـوان مباحـث عقلـی و با اسـتدالل عقلـی بیـان می کنند، عقلی نیسـتند. 
زیـرا  بر خـالف ادعـای فیلسـوفان در کشـف حقیقـت از قضا خیلی جاهـا این فلسـفه با دین 
در تعـارض اسـت و عقلـی نیسـت. استدالل هایشـان غلط اسـت. برهـان برای اصالـت وجود 
می آورنـد؛ ولـی از اصالـت ماهیـت اسـتفاده می کننـد. بـرای سـنخیت علـل و معلـول برهان 

می آورنـد؛ ولـی برهـان تبایـن علت و معلـول را اثبـات می کند.
این دسـته دوم همان مکتب تفکیک اسـت که می گوید فلسـفه اسـالمی گرفتار نوعی تأویل 
شـده اسـت و آیـات و روایـات را بـا آموزه هـای فلسـفی تفسـیر می کنـد و تأویل می بـرد. این 
گروه معتقد اسـت دین شناسـی این فیلسـوفان تفسـیر به رأی و تأویلی اسـت و اشـکال آنان 

این اسـت که اسـتدالل های عقلی اي که در فلسـفه آورده اند، نادرسـت اسـت.
اشـکال اول را بیشـتر آقای حکیمی در کتاب مکتب تفکیک مطرح می کند. اشـکال دوم را نیز 
می توانیـد در کتـاب عـارف و صوفـی چه می گویـد اثر مرحـوم میرزاجواد آقـای تهرانی ببینید. 
جناب آیت اهلل سـیدان نیز در آثارشـان عالوه بر اشـکال اولـ  اینکه فالسـفه تفسـیر تأویلی از 
قـرآن و روایـات دارنـدـ  این اشـکال را هم مطرح می کنند که براهین فالسـفه ناتمام اند؛ یعنی 
عقـل و منطـق و صغـري و کبري را قبـول دارند و به تعبیری بحث فلسـفی می کنند؛ هرچند 
عمـاًل افـرادی در مکتـب تفکیک پیدا می شـوند که اصاًل مخالف فلسـفه اند، نـه از باب اینکه 

معتقدم خوب است همه طلبه ها یک دوره فلسفه اسالمى و یک دوره فلسفه غرب را بخوانند و با آن آشنا شوند، اگرچه در حد دو واحد. معتقدم خوب است همه طلبه ها یک دوره فلسفه اسالمى و یک دوره فلسفه غرب را بخوانند و با آن آشنا شوند، اگرچه در حد دو واحد. 
نمى گویم مفصل بخوانند، بلکه کتاب هایى معرفى شود و اگر کسی دوست داشت، ادامه دهد.



۴٣

مثـاًل آموزه هاي فلسـفی به واقع عقالنی نیسـتند، بلکه اینان 
رویکـرد ضـد فلسـفی دارنـد و عمـاًل شـبیه اخباری ها عمل 

می کنند. عـده ای از تفکیکی هـا این گونه اند.
گـروه سـوم از مخالفان فلسـفه، هیچ کـدام از ایـن دو دغدغه 
را ندارنـد اینکـه فلسـفه مخالـف شـریعت اسـت یـا خیـر و 
اینکـه عقالنـی اسـت یـا نه. ایـن گروه بیشـتر نـگاه تمدنی 
دارنـد. اینـان می گوینـد اگر بخواهیـم تمدن بسـازیم با علوم 
و فلسـفه نمی توانیـم، صـرف نظـر از اینکـه ادعاهایـی کـه 
فالسـفه کرده انـد، منطقـاً درسـت اسـت یـا غلط. ایـن گروه 
عـالوه بر ایـن می گویند بسـیاری از ادعاهای فالسـفه غلط 
اسـت. این گروه سـوم کسـانی اند کـه در فرهنگسـتان علوم 
اسالمی مشـغول اند. سیدمنیرالدین هاشـمی و طرفداران این 
تفکـر می گویند عـالوه بر اشـکال اولی که تفکیکی هـا وارد 
کردند، این فلسـفه نمی تواند تمدن بسـازد. این فلسـفه توان 
ایـن کار را نـدارد. بعـد از منطـق  فلسـفه  و علومـی سـخن 
می گوینـد که توانایی سـاخت تمـدن اسـالمی را دارند. یعنی 
در راسـتای تمـدن، اشـکال به خیلـی از علوم وارد می شـود.

بعضـی از آقایـان در تهـران شـبیه ایـن حـرف را امـا نـه بـا 
محتـوای فرهنگسـتان می زننـد؛ از جملـه افرادی کـه درباره 
بحث هـای فلسـفی اي کـه آیـت اهلل جـوادی آملـی مطـرح 
می کنـد، می گوینـد چـه گرهی و مشـکلی را باز کرده اسـت 
یـا مثـاًل فرض کنید چه مسـئله ای از مسـائل روز مـا را حل 

می کنـد. اینهـا بحث هـای انتزاعـی محض اسـت.
این گزارش بنده بود.

 تحلیـل شـما از مجموع جریانـات موافق و مخالف 
فلسـفه اسـالمى چه مى باشد؟

اسـتاد: اکنـون تحلیلـی اجمالـی در این بـاره ارائـه می کنم. 
اولیـن تحلیـل ایـن اسـت کـه برخـی از مخالفـان فلسـفه 
اسـالمی چنین نقد می زنند که چرا این فلسـفه در انتزاعیات 
نمی کنـد؟  پیـدا  سیاسـی ـ اجتماعی  امتـداد  چـرا  و  مانـده 
ایـن اشـکال وارد اسـت؛ یعنـی اگـر فلسـفه در عالـم ذهن و 
انتزاعیات بماند، درسـت نیسـت. باید فکری به حال آن کرد؛ 
امـا بایـد گفت بزرگانـی مانند عالمـه طباطبایی و اسـتادانی 
بعـد از ایشـان، متوجـه ایـن آسـیب شـده اند و قدم هایـی در 
رفـع آن برداشـته اند. پیـش از ایـن اشـاره کـردم کـه چنیـن 
بزرگانـی آمدنـد از قبـال فلسـفه به اصالـت فـرد و جامعه، به 
پرسـش های فلسـفی تاریخ و بعضی از پرسـش های فلسفی 
علـم مثـل اسـتقرا و ماننـد آن پرداختند. معلوم اسـت که این 
بـزرگان فهمیدنـد این فلسـفه باید به این مسـائل بپـردازد و 
ایـن فلسـفه عـالوه بـر کاربسـت در الهیـات و کالم، باید در 
علوم و هنر و معماری و مهندسـی و حتی پزشـکی کاربسـت 
داشـته باشـد. ایـن قدم هایی که ایـن بزرگان برداشـته اند کم 

اسـت. بیـش از ایـن باید پیـش رفت.
می خواهـم عـرض کنـم فلسـفه ایـن توانایـی را دارد کـه 
شـکوفاتر شـود؛ اما این اشـکال که علوم باید توقیفیه باشـند 

و عقـل را بایـد کنار گذاشـت، نفـی دین و عقل اسـت؛ چون 
نفی عقل، مسـتلزم نفی دین اسـت. برای اثبات حقانیت دین 
بایـد از طریق عقل شـروع کـرد. اثبات حقانیـت بعثت انبیا با 
عقـل اسـت. این اشـکال خودشـکن اسـت؛ اما اگـر بیاییم با 
عقـل و بـا روش عقلـی و منطقـی به نقـد فلسـفه بپردازیم، 
کار خوبـی اسـت. ایـن یـک کار فلسـفی اسـت. همان طـور 
که شـیخ اشـراق، ابن سـینا و مالصدرا نقد می کننـد، عده اي 
دیگـر هـم بیایند بـا برهان عقلـی ثابت کننـد اصالـت از آِن 
ماهیـت اسـت. ایـن کار، کار فلسـفی اسـت و فلسـفه یعنی 
همین. این را نباید مخالف فلسـفه دانسـت؛ اما از آنجا که در 
مکتـب تفکیک، عـده ای کاًل با فلسـفه مخالف اند، این بحث 
علمـی کنـار رفتـه و به حاشـیه رانده شـده اسـت، وگرنه اگر 
کسـی بخواهد بـا برهان عقلـی حرکت جـاری را نفی کند و 
بگوید حرکت عرضی اسـت، این خود کاري فلسـفی اسـت. 

بـا ایـن روش اسـت که فلسـفه رشـد می کند. 
ایـن سـخن را کـه فلسـفه تـوان تمدن سـازی نـدارد، قبول 
نـدارم. معتقـدم ایـن تـوان را دارد و بایـد از آن اسـتفاده کرد. 
تمـدن هیچ گاه از صفر شـروع نمی شـود. در هـر زمان تمدن 
نـو، سـوار بـر تمدن هـای دیگـر بـه وجـود می آیـد. اینکـه 
یـک جریـان بگوید مـن می خواهـم از صفـر تمدن بسـازم، 
ایـن یعنـی شکسـت و نفی تمدن. خـود همین آقایـان وقتی 
وارد مباحـث منطقی و فلسـفی و علمی می شـوند، از مباحث 
دیگران اسـتفاده می کنند و بر تمدن دیگران سـوار می شـوند 
و بـه دنبـال ابـداع دانش انـد؛ بنابرایـن این فلسـفه اسـالمی 
ایـن تـوان را دارد کـه توسـعه پیـدا کنـد. آیـت اهلل جـوادی 
آملـی می فرماینـد وجـود را باید به حقیقی و اعتباری تقسـیم 
کنیـم و از ایـن طریق وارد بحث فلسـفه های مضاف شـویم. 
خـود بنده راهکار دیگری در کتاب فلسـفه فلسـفه اسـالمی 

پیشـنهاد کرده ام.
ظرفیـت عظیمی در فلسـفه اسـالمی هسـت کـه می توانیم 
بـا آن بـه سـوي فلسـفه های مضاف برویـم و آنها را توسـعه 

دهیـم و فلسـفه را کارآمد کنیم. همان طـوری که فقه موجود 
مـا این قابلیت را دارد که در فلسـفه های اجتماعی وارد شـود، 
کاربسـت پیـدا کنـد و کارآمد شـود؛ بـر همین اسـاس کاماًل 

می توانـد نقش تمدنی داشـته باشـد.
بعضی از دوسـتان گاهی بـا تعابیري حتی تعابیر غیر اخالقی، 
بـه نفـی بـزرگان می پردازند. بایـد عرض کنم ایـن روش اگر 
بخواهـد رواج یابـد، واقعـاً اجمـاع مرکب بـر ایـن خواهد بود 
کـه هیچ یک از متفکران اسـالمی چیزي بـرای گفتن ندارند؛ 
البتـه مـن این نوع برخوردها را بیشـتر مشـکل روانشـناختی 
می بینم تا علمی. کسـی که فلسـفه را آن چنان نخوانده است 
و مدعـی هـم نیسـت، چگونـه می تواند بـزرگان ایـن علم را 

نفـی و به آنـان توهین کند؟
هـر علمـی اگـر منتقـد نداشـته باشـد، رشـد نمی کنـد. من 
مخالـف اینـم که دهان منتقدان دوخته شـود و قلم هایشـان 
شکسـته شـود. ایـن غلط اسـت. بایـد بـه منتقداِن فلسـفه 
اجـازه داد بـه نقـد فلسـفه بپردازنـد؛ امـا اخـالق و منطق را 
رعایـت کننـد و حرمت هـا را حفـظ کننـد. اگـر نقـدی دارند 
بگوینـد. نبایـد خیـال کنیـم اگـر به فلسـفه نقـد وارد شـود، 
تهدیـدي براي فلسـفه اسـت. امنیت فلسـفه وقتـی به خطر 
می افتـد که منتقد نداشـته باشـد و همه به یکسـان سـخن 
بگوینـد و همـه یـک ادعا را مرتـب تکرار کنند و شـرح های 
گوناگـون بنویسـند. ایـن فلسـفه رشـد نمی کند؛ بـر همین 
اسـاس حضـور فیلسـوفان فلسـفه غرب یا آشـنایان بـا این 
فلسـفه در جامعـه بـرای اینکـه با رویکرد فلسـفه غـرب به 
نقد فلسـفه اسـالمی بپردازند، ارزشمند اسـت. این را هم باید 
عـرض کنـم که دسـته دیگـر از منتقدان فلسـفه اسـالمی، 
طرفـداران فلسـفه غرب انـد و چـون فلسـفه غـرب را قبول 
دارنـد، بـه مخالفـت بـا فلسـفه اسـالمی می پردازنـد. آنـان 
می گوینـد مـا مبناگرایـی را در اسـالم قبـول نداریـم. اینـان 
متأثـر از رورتـی، نیچه و پسـت مدرن ها هسـتند. عقلگرایان 
یـا تجربه گرایـان نیـز در جاهایی با فلسـفه اسـالمی چالش 
دارنـد. اینـان بایـد حرف هایشـان را بزننـد و بـاب گفتگـو و 
کرسـی های آزاداندیشـی باز بماند. بعضی از منتقدان فلسـفه 
اسـالمی می گویند اجـازه نمی دهند حرف بزنیـم. اینان همه 
جـا حرف می زنند، جلسـات را بـه هم می زنند، سـایت دارند، 
کتـاب چـاپ می کننـد، بعـد می گوینـد نمی گذارنـد حـرف 
بزنیـم. غرضـم ایـن اسـت کـه این فضـا بـاز شـود؛ ولی به 
شـرط آنکـه حقـوق اولیه اخالقـی و انسـانی را رعایت کنند.

 آیا به آینده فلسفه در حوزه فعلى خوشبین اید؟
اسـتاد: مـن خوشـبین ام؛ یعنـی حـوزه مـا امـروزه بـا نـگاه 
دیگری عالقمندان فلسـفه را تربیت می کند. شـاید منتقدانی 
هـم در حـال رشـدند؛ ولـی مـن بـه همیـن جریان هـای 
مختلف، نگاهی خوشـبینانه دارم. شـاهدش این اسـت که در 
این ده سـال اخیر تحول خوبی در فلسـفه اتفاق افتاده و یک 

کتاب در فلسـفه مضاف نوشـته شـده است.



فلسفه اسالمی، پويايی و پايايی
استاد عبدالرسول عبودیت*

اشاره
 یکـى از علت هـاى وضـع موجـود ایـن اسـت کـه کتاب هاى فلسـفى گذشـتگان چاپ یـا تجدیـد چاپ نمى شـود؛ بـراى مثال 
جامعـه مدرسـین کتاب هـاى فقهـى را تنظیـم و چـاپ و تجدید چـاپ کرده و بـا قیمت خوب در دسـترس قـرار داده اسـت؛ در 
حالى کـه هنـوز بسـیارى از کتاب هاى فلسـفى چاپ نشـده اسـت. امروزه بسـیارى ازکتاب هـاى دوانـى، دشـتکى و میرداماد در 
دسـترس نیسـت. بسـیارى از کتاب هاى پیشـینیان در کتابخانه ها اسـت؛ ولى کسـى چاپ نمى کند و در دسـترس قرار نمى دهد. 
در زمینـۀ فقـه، کتاب هـاى فراوانـى در قالـب نرم افـزار در لوح هـاي فشـرده عرضه می شـود و حال آنکه در فلسـفه نـه تنها به 
لحـاظ امکانات بسـیار ضعیفیم، بلکه به لحاظ درسـى نیز سـیر نزولـى را طى مى کنیم؛ یعنى درس هاى فلسـفى در حوزه بسـیار 

کاهـش یافتـه و اگر این رونـد ادامه یابد، فلسـفه آینـده  خوبى نخواهد داشـت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اسـتاد عبدالرسـول عبودیت، دانش آموخته حوزه علمیه قم و مدرس فلسـفه و معرفت شناسـی اسـت. کتبی چون: درآمدی بر فلسـفه اسـالمی و درآمدی بر نظام حکمت صدرایی و 

مقاالتـی چـون: تقریری از برهان صدیقین صدرایی و آیا فلسـفه اسـالمی داریم؟ از آثار علمی ایشـان اسـت..



 جنـاب آقاى عبودیت در آغاز مى خواسـتم بپرسـم 
چـه تفاوتى بین تاریخ فلسـفه و نگـرش تاریخى به 

مسائل فلسـفى وجود دارد؟
اسـتاد: دو گونـه تاریـخ فلسفه نویسـی وجود دارد؛ نخسـت 
فیلسـوفان  و  اشـخاص  اسـاس  بـر  فلسفه نویسـی  تاریـخ 
کـه سـبک بسـیار رایجـی اسـت و می تـوان بـرای مثـال 
بـه کتـاب تاریـخ فلسـفه کاپلسـتون اشـاره کـرد؛ دوم تاریخ 
فلسفه نویسـی بـر اسـاس موضوع هـا و مباحـث فلسـفی. در 
ایـن نـوع تاریـخ فلسفه نویسـی موضوعـی را مد نظـر قـرار 
می دهنـد و می کوشـند تطـورات آن را در تاریـخ فلسـفه و 
نیـز در دیدگاه های اندیشـمندان گوناگون نشـان دهند؛ برای 
نمونـه می توان به کتاب کلیات فلسـفه اشـاره کـرد که آقای 
مجتبـوی آن را ترجمـه کـرده اسـت. بـه نظـر من نـوع دوم 

تاریـخ فلسفه نویسـی مفیدتر اسـت.
 چـرا ایـن شـیوه مفیدتـر اسـت؟ آیـا نسـبت به 

دارد؟ مزیت هایـى  نخسـت  شـیوه 
اسـتاد: چون معتقدم بی توجهی به آن سـبب پرسـش هایی 
می شـود کـه در اصل غلط اسـت؛ بـرای مثال ممکن اسـت 
شـخصی بپرسـد ایـن همه نـوآوری که صدرا داشـته اسـت، 
چـرا بـه ذهن تیز و نّقاد ابن سـینا نرسـیده اسـت؟ به نظر من 
این پرسـش از بیخ و بن نادرسـت اسـت و اصـاًل نمی توان و 

نباید به آن پاسـخ داد.
در مثالـی کـه عـرض کـردم بنـده تاریخ فلسـفه را بـه زمین 
فوتبالی تشـبیه می کنم که مسـئله فلسـفی مانند توپ و سیر 
تحـول آن بـه منزله موقعیت توپ اسـت که به طـور دائم در 
حال تغییرکردن اسـت تا سـرانجام تحولی اساسی روی دهد. 
در زمیـن فوتبـال عـده ای مشـغول بازی انـد و در ایـن بـازی 
مثـاًل در دقیقـه 31 یکی از بازیکنان گل می زنـد. آیا می توان 
گفـت 21 نفـر دیگری کـه در میـدان بـوده و دویده اند کاری 
نکرده انـد و کار فقط به آن شـخص زننده گل تعلـق دارد؟ به 

طور قطع پاسـخ منفی اسـت.
مسـائل فلسـفی هـم دقیقـاً همین گونه انـد؛ یعنی مسـیری 
طوالنی را طی می کنند تا سـرانجام به ثمر و نتیجه برسـند؛ 
بـرای مثـال نبایـد تصور کـرد بحثی ماننـد اصالت وجـود یا 
تشـکیک در وجود بـه صورت ناگهانی به ذهن صدرا رسـیده 
اسـت، بلکـه باید بـه پیش زمینه هـای فکـری و فرهنگی آن 
توجه کرد و دید که فیلسـوفان پیشـین با چه مشکلی روبه رو 
بوده انـد کـه بـه ایـن مسـئله توجـه کرده انـد و به چـه دلیل 
صـدرا یـا هـر کـس دیگـری پاسـخ پیشـینیان را نپذیرفته و 
کوشـیده اسـت طـرح نویی درانـدازد. بـه همین دلیل اسـت 
کـه وقتی اهـل فلسـفه و دانشـجویان و طـالب می خواهند 
فلسـفه بیاموزنـد، باید بـه این مسـیر توجه کننـد؛ یعنی باید 
پیشـینه بحـث را بدانند و بکوشـند کـه در همان بسـتر فکر 
کننـد تـا متوجه شـوند که فیلسـوف با چـه مشـکلی روبه رو 
بـوده و بـه چـه دلیلی این بحـث را مطـرح کـرده و این گونه 

بـه آن پاسـخ داده اسـت. اگـر دانشـجو یـا طلبه ای در بسـتر 
فکری یک فیلسـوف قـرار گیرد، پیش از آنکـه قول نهایی او 
را بدانـد و بخوانـد، چه بسـا خودش به صـورت خودجوش آن 
پرسـش را دقیقـاً همان گونـه پاسـخ دهد که فیلسـوف مورد 

نظر پاسـخ داده است.
اصـوالً  و  نویسـى  فلسـفه  تاریـخ  غـرب  در   
تاریخ نویسـى بـا نگرش خاصـى به موضـوع تاریخ 
بـوده اسـت؛ یعنـى تاریخ فلسـفه نسـبت خاصى با 
فلسـفه تاریخ داشـته اسـت. حال بـا توجه بـه این 
نکته بـاز هـم مى توانیـم از تاریخ فلسـفه اسـالمى 

بگوییم؟ سـخن 
اسـتاد: اگـر منظور پیشـرفت مباحـث و تعمیق آنها اسـت، 
بایـد بگویم بله، در فلسـفه ما چنین تکاملی وجود دارد. شـما 
بـه مبحـث وجود ذهنـی توجه کنیـد. این مبحـث در الهیات 
شـفا در حـد چنـد خـط اسـت و بعـد هـم اشـکالی بـه ذهن 
ابن سـینا رسـیده و خـودش پاسـخ داده و رد شـده اسـت؛ اما 
متکلمـان ایـن حـرف را گرفته و حسـابی نقد کرده انـد و این 
بحـث وقتـی جلوتـر می آید، در کتاب اسـفار نزدیـک به 150 
صفحه می شـود کـه در آن کلی ظرافت و دقت نهفته اسـت. 
ایـن دقت هـا اصـاًل در بـدو پیدایـش مسـئله وجود نداشـته 
اسـت. اگـر مقصـود از تکامل این باشـد، باید بگوییـم بله، ما 

هـم این تکامل را در فلسـفه اسـالمی داریم.
 پرسشـى که اینجا مطرح مى شـود این اسـت که 
چـرا قدمـاى ما به ایـن موضوع هـا توجـه نکرده اند؛ 
یعنـى نـه تاریخ فلسـفه به معنـاى نخسـت در آثار 
ایشـان یافـت مى شـود و نـه نگـرش تاریخـى بـه 

مسـائل فلسفه؟
اسـتاد: پاسـخ بـه این پرسـش به تحقیقـی همه جانبـه نیاز 
دارد؛ امـا مـن اینجـا بـه اجمـال می توانـم نکاتـی را بیـان 
کنـم. نکتـه اول و از همـه مهم تـر این اسـت که اصـاًل خود 

۴۵

بپرسـم مىخواسـتم آغاز در عبودیت آقاى جنـاب
به تاریخى نگـرش و فلسـفه تاریخ بین تفاوتى چـه

دارد؟ وجود فلسـفى مسائل
نخسـت دارد؛ وجود فلسفهنویسـی تاریـخ گونـه دو: دو: دو اسـتاد
فیلسـوفان و اشـخاص اسـاس بـر فلسفهنویسـی تاریـخ
مثـال بـرای میتـوان و اسـت رایجـی بسـیار سـبک کـه
تاریخ دوم کـرد؛ اشـاره کاپلسـتون فلسـفه تاریـخ تاریـخکتـاب تاریـخکتـاب بـه
در. در. در فلسـفی مباحـث و موضوعهـا اسـاس بـر فلسفهنویسـی
قـرار مدنظـر را موضوعـی فلسفهنویسـی تاریـخ نـوع ایـن
و فلسـفه تاریـخ در را آن تطـورات میکوشـند و میدهنـد
برای دهند؛ نشـان گوناگون اندیشـمندان دیدگاههای در نیـز
آقای که کـرد اشـاره فلسـفه کلیات کلیاتکتاب کلیاتکتاب به میتوان نمونـه
دوم نـوع من نظـر بـه. بـه. بـه اسـت کـرده ترجمـه را آن مجتبـوی

اسـت. مفیدتر فلسفهنویسـی تاریـخ
به نسـبت آیـا اسـت؟ مفیدتـر شـیوه ایـن چـرا

دارد؟ مزیتهایـى نخسـت شـیوه
پرسـشهایی سـبب آن به بیتوجهی معتقدم چون: چون: چون اسـتاد
اسـت ممکن مثال بـرای اسـت؛ غلط اصل در کـه میشـود

اسـت،  داشـته صدرا که نـوآوری همه ایـن بپرسـد شـخصی
من نظر به اسـت؟ نرسـیده ابنسـینا ادنقادنّقاد و تیز ذهن بـه چـرا
و نمیً نمیً نمیتوان ً اصـاًل اصـال و اسـت نادرسـت بن و بیخ از پرسـش این

داد. پاسـخ آن به نباید
زمین بـه را فلسـفه تاریخ بنـده کـردم عـرض کـه مثالـی در
سیر و توپ مانند فلسـفی مسـئله که میکنم تشـبیه فوتبالی
در دائم طـور به که اسـت توپ موقعیت منزله بـه آن تحـول

دهد.  روی اساسی تحولی سـرانجام تا اسـت تغییرکردن حال
بـازی ایـن در و بازیانـد مشـغول عـدهای فوتبـال زمیـن در
میتوان آیا. آیا. آیا میزنـد گل بازیکنان از یکی دقیقـه31 ً در

زمیـن
 ً

زمیـن
درً در ً مثـاًل مثـال

کاری دویدهاند و بـوده میـدان در کـه دیگری نفـر گفـت21
به دارد؟ تعلـق گل زننده شـخص آن به فقط کار و نکردهانـد

اسـت. منفی پاسـخ قطع طور
مسـیری یعنی همینً همینً همینگونهانـد؛ ً دقیقـاً دقیقـا هـم فلسـفی مسـائل
برسـند؛ نتیجه و ثمر به سـرانجام تا میکنند طی را طوالنی
یا وجـود اصالت ماننـد بحثی کـرد تصور نبایـد مثـال بـرای
رسـیده صدرا ذهن به ناگهانی صورت بـه وجود در تشـکیک
آن فرهنگی و فکـری پیشزمینههـای بـه باید بلکـه، بلکـه، بلکـه اسـت
روبهرو مشکلی چه با پیشـین فیلسـوفان که دید و کرد توجه
دلیل چـه به و کردهانـد توجـه مسـئله ایـن بـه کـه بودهانـد
و نپذیرفته را پیشـینیان پاسـخ دیگـری کـس هـر یـا صـدرا
اسـت دلیل همین بـه. بـه. بـه درانـدازد نویی طـرح اسـت کوشـیده
میخواهند طـالب و دانشـجویان و فلسـفه اهـل وقتی کـه
باید یعنی کننـد؛ توجه مسـیر این بـه باید، باید، باید بیاموزنـد فلسـفه
فکر بسـتر همان در کـه بکوشـند و بدانند را بحـث پیشـینه
روبهرو مشـکلی چـه با فیلسـوف که شـوند متوجه تـا کننـد
اینگونه و کـرده مطـرح را بحـث این دلیلی چـه بـه و بـوده

بسـتر در طلبهای یـا دانشـجو اگـر. اگـر. اگـر اسـت داده پاسـخ آن بـه
او نهایی قول آنکـه از پیش، پیش، پیش گیرد قـرار فیلسـوف یک فکری
آن خودجوش صـورت به خودش بسـا چه، چه، چه بخوانـد و بدانـد را
مورد فیلسـوف که دهد پاسـخ ً همانگونـه

بخوانـد
 ً
بخوانـد

همانً همان ً دقیقـاً دقیقـا را پرسـش
است. داده پاسـخ نظر

ً اصـوالً اصـوالً  و نویسـى فلسـفه تاریـخ غـرب در 
تاریخ موضـوع به خاصـى نگرش بـا تاریخنویسـى
با خاصى نسـبت فلسـفه تاریخ یعنـى اسـت؛ بـوده
این بـه توجه بـا حال. حال. حال اسـت داشـته تاریخ فلسـفه
اسـالمى فلسـفه تاریخ از مىتوانیـم هـم بـاز نکته

بگوییم؟ سـخن
اسـت،  آنها تعمیق و مباحـث پیشـرفت منظور اگـر: اگـر: اگـر اسـتاد
شـما. شـما. شـما دارد وجود تکاملی چنین ما فلسـفه در، در، در بله بگویم بایـد
الهیات در مبحـث این. این. این کنیـد توجه ذهنـی وجود مبحـث بـه
ذهن بـه اشـکالی هـم بعـد و اسـت خـط چنـد حـد در شـفا
اما اسـت؛ شـده رد و داده پاسـخ خـودش و رسـیده ابنسـینا
این و کردهانـد نقد حسـابی و گرفته را حـرف ایـن متکلمـان
به150 نزدیـک اسـفار اسـفارکتاب اسـفارکتاب در، در، در میآید جلوتـر وقتـی بحـث

اسـت.  نهفته دقت و ظرافت کلی آن در کـه میشـود صفحه
نداشـته وجود مسـئله پیدایـش بـدو درً درً در ً اصـاًل اصـال دقتهـا ایـن
ما، ما، ما بله بگوییـم باید، باید، باید باشـد این تکامل از مقصـود اگـر. اگـر. اگـر اسـت

داریم. اسـالمی فلسـفه در را تکامل این هـم
که اسـت این مىشـود مطرح اینجا که پرسشـى
نکردهاند؛ توجـه موضوعهـا ایـن به ما قدمـاى چـرا
آثار در نخسـت معنـاى به فلسـفه تاریخ نـه یعنـى
بـه تاریخـى نگـرش نـه و مىشـود یافـت ایشـان

فلسفه؟ مسـائل
نیاز همهجانبـه تحقیقـی به پرسـش این بـه پاسـخ: پاسـخ: پاسـخ اسـتاد
بیـان را نکاتـی میتوانـم اجمـال بـه اینجـا مـن امـا دارد؛
ً خود
بیـان

 ً
بیـان
خودً خود ً اصـاًل اصـال که اسـت این مهمتـر همـه از و اول نکتـه. نکتـه. نکتـه کنـم



فیلسـوفان پیشـین مـا به ترویج این علم اعتقادی نداشـتند؛ برای مثال شـما بـه انتهای کتاب 
اشـارات نـگاه کنیـد و ببینید که ابن سـینا چه ویژگی هایی را برای کسـانی کـه می خواهند وارد 
ایـن علم شـوند برشـمرده اسـت؛ یعنی اصـاًل به ترویـج و تدریـس همگانی ایـن علم معتقد 
نبودند. از سـوی دیگر اصاًل فضای سـنت و تمدن اسـالمی فضایی فلسـفی نبوده اسـت که 
در آن بتـوان فلسـفه را رسـمیت بخشـید و در آن تحقیق و تفحص کرد؛ بـرای مثال تا همین 
چنـد دهـه پیش تدریس عمومی فلسـفه ممنوع بوده اسـت؛ شـما جریان آیـت اهلل بروجردی و 
عالمـه طباطبایـی را مد نظر بگیرید یا همـان جریان معروف کوزه ای که حـاج آقا مصطفی از 
آن آب خـورده و امـام خمینـی)ره( نیـز نقل کرده اسـت. اینها نشـان می دهد کـه اصاًل مجالی 
بـرای ظهـور و بروز فلسـفه نبوده اسـت. از سـوی دیگـر در دوران قدیم امکان پژوهش بسـیار 
کـم بـوده اسـت. مگـر مرحوم حاجـی چند کتاب در اختیار داشـته اسـت؟ یا زمانـی که مرحوم 
خواجـه بر اشـارات شـرح می نوشـت چند کتـاب در دسـترس اش بـود؟ در نهایت بایـد به این 
نکتـه توجـه کـرد که در سـنت ما اصـاًل به مبتکِر یک نظریـه توجهی نمی شـد و آن نظریه را 
متعلق به مبدع آن نمی دانسـتند؛ به سـخن دیگر در سـنت فکری ما مفهومی به نام مالکیت 
فکـری وجـود نداشـته و این گونـه نبوده اسـت کـه یک قـول را متعلق به نخسـتین گوینده و 
مبـدع آن بدانند، بلکه هر کسـی هر نظریـه ای را می فهمید و به آن باور داشـت، او هم صاحب 
آن نظریـه بـه شـمار می آمد. بهمنیار در کتاب هایش در موارد بسـیاری عیناً عبارت ابن سـینا را 
نقـل کـرده اسـت، بدون اینکه نامی از او بیاورد و این را سـرقت علمی ندانسـته اسـت. دلیلش 
ایـن اسـت کـه وی ابن سـینا را صاحـب آن قـول نمی دانسـت، بلکـه آن را قائـل بـه آن قول 
می دانسـت و اکنـون کـه خـودش نیـز قائل به آن قول شـده بـود، تفاوتی بین خود و ابن سـینا 
نمی دیـد؛ بـه همین دلیل اسـت کـه نظریه ابن سـینا را آورده اسـت، بدون اینکه حتـی نامی از 

او بیـاورد یـا ارجاعی به کتـاب او بدهد.
 فعالیت هاى فلسـفى در کشـور ما بیشـتر به نیازهـاى وجودىـ  روان شـناختى 

معطوف اسـت یـا نیازهاى فکـرى و ذهنى؟
اسـتاد: بیشـتر وجودیـ  ذهنی اسـت. در واقع اگزیستانسیالیسـت ها به قسـمت اول بسـیار 
توجـه دارنـد و توجـه خوبـی هـم اسـت و مـن معتقـدم واقعـاً نیـاز امـروز مـا ایـن اسـت که 
یـک دوره اگزیستانسیالیسـم بخوانیـم و به خوبـی بـا افـکار و مسـائل این نحله آشـنا شـویم. 

اگزیستانسیالیسـت ها پرسـش های خوبی مطرح کرده اند و در برخی موارد پاسـخ های درسـتی 
هـم داده انـد. مـا بـه ایـن مباحـث نیازمندیـم. بایـد بـا آنها آشـنا شـویم و بـه مـواردی که به 
نظـر می آیـد درسـت نیسـت، پاسـخ های مناسـب بـر مبنـای فلسـفه اسـالمی دهیـم. قوت 
اگزیستانسیالیسـت ها در ایـن اسـت کـه به جای انسان شناسـی، بـه خودشناسـی پرداخته اند و 

ایـن یکـی از نیازهای اصلی بشـر اسـت.
 آیا در فعالیت هاى فلسفى به متون دینى اسالمى توجه مى شود؟

اسـتاد: قطعاً توجه می شـود؛ البته فلسـفه باید بر پایة بدیهیات باشـد و از همین رو نمی توان 
مقدمـات را از دیـن اخـذ کـرد؛ امـا به هر حال غالب فیلسـوفان ما متدیـن بوده اند و به اسـالم 
اعتقـاد داشـته اند. از آنجـا که دیـن در نظر آنان حقیقـت را بیان کرده، هر فیلسـوفی به هنگام 
ارائـه فلسـفه اش تمایـل دارد که نتیجـه آن با دین متناقض نباشـد و طبعاً اگر مخالـف درآمد، 
دوبـاره متـن دینـی را بررسـی می کنـد تـا ببینـد آیا متـن قابل تأویل اسـت یـا نه؛ بـه عبارت 
دیگـر از متـن دینـی به عنـوان مؤیـد اسـتفاده می کنـد؛ برای مثـال مالصـدرا بیشـتر از آنکه 
اسـتدالل کـرده باشـد، استشـهاد کرده اسـت؛ اما هرگـز گزاره دینـی را به جای گزاره فلسـفی 
مصـرف نمی کنـد. بـه بـاور برخی، حتـی از دیـن و روایـات دینی هم می تـوان به عنـوان حد 

وسـط برهان اسـتفاده کرد.
بخشـی از حرف هـای ضـروری دیـن را می تـوان بـه متـن دین نسـبت داد؛ یعنی آن بخشـی 
کـه قطعـی قطعی اسـت و بسـیاری از اوقـات قطع انسـان به آنها و درستی شـان بیـش از آن 
چیزی اسـت که فلسـفه به آن رسـیده اسـت. معمواًل وقتی به ما می گویند قال الصادق)علیه 
السـالم(، اطمینـان نفـس داریـم و می گوییم این کاماًل درسـت اسـت؛ امـا وقتی چیـزی را از 
مالصـدرا نقـل می کننـد، امـکان خطا وجـود دارد. پس حرف دین قطعی اسـت؛ ولـی با روش 
فلسـفه سـازگار نیسـت؛ چون فلسـفه می خواهد خودش با عقل به این مطلب برسـد؛ در حالی 

کـه پایـة اسـتفاده از نقل به تقلید می رسـد.
 عـده اى چهـار انتظـار را از فلسـفه ترسـیم کرده انـد: 1. تبیین مبانـى عقلى و 
نظـرى فعالیت هاى سـایر علوم و معـارف؛ 2. پاسـخ به نیازهاى فکـرى بنیادین 
بشـر مثل وجود خدا، هدف هسـتى، هدف از آفرینش انسـان و...؛ 3. دفاع عقالنى 
از دیـن و مذهـب؛ 4. ترویج نوعى خـردورزى و اسـتدالل گرایى در جامعه. آیا این 

ضرورت تعلیم و ترویج فلسفه اسالمى  در برابر موج فلسفه هاى غربى
«االن  در هــر برهه کوتاهى از زمان،  یک فکر در دنیا مطرح مى شــود، بســته به اندازه ارتباط و وابســتگى اش به 
دستگاه هاى قدرت ـ چه قدرت سیاسى و چه قدرت اقتصادى ـ در دنیا پخش مى شود؛ ... اصرار هم دارند که این 
فلسفه برخاسته از غرب را... در جوامع غیر اروپایى بگسترانند، به طورى که وقتى گفته مى شود فلسفه، فلسفه کانْت 

و ِهِگل و ِدکارت و اِسپینوزا و... به ذهنشان بیایید [و] اصالً فلسفه هاى خودشان،  به ذهن آنها متبادر نشود!»
«من از شما سؤال مى کنم دشمناِن پیشرفت فرهنگى ملت ایران، در این کار موفق شده اند یا نه؟ جواب این است که 
بله! متأسفانه به میزان زیادى موفق شده اند. االن شما به دانشگاه بروید و از بخش فلسفه  دانشکده ادبیات بپرسید: 
چه درس مى دهید؟ ببینید مشاعر و اسفار و شرح منظومه و شواهد الربوبّیه  و مثالً اینها را درس مى دهند؟ ابداً، اسم 
اینها را هم نشنیده اند! اما مثالً متوِن کتاب هاى هگل و کانت را درس مى دهند! ما االن در شرایطى نیستیم که جلوى 
این کار را بگیریم... امروز  ما جلوى این کار را نمى گیریم؛ هرچه مى خواهند، بیایند [و]  بگویند؛ ما باید فلسفه و کالمِ  

خود را یاد بگیریم [و]  منتشر کنیم؛  اینها، دوتا است».

کالم رهبرى

ترویج به مـا پیشـین فیلسـوفان
که ببینید و کنیـد نـگاه اشـارات

اسـت؛ برشـمرده شـوند علم ایـن
فضایً فضایً فضای ً اصاًل اصال دیگر سـوی از. از. از نبودند

رسـمیت را فلسـفه بتـوان آن در
عمومی تدریس پیش دهـه چنـد

نظر مد را طباطبایـی عالمـه
خمینـی امـام و خـورده آب آن

نبوده فلسـفه بروز و ظهـور بـرای
مرحوم مگـر. مگـر. مگـر اسـت بـوده کـم

مینوشـت شـرح اشـارات بر خواجـه
سـنت در که کـرد توجـه نکتـه

نمیدانسـتند؛ آن مبدع به متعلق
اینگونـه و نداشـته وجـود فکـری

کسـی هر بلکه، بلکه، بلکه بدانند آن مبـدع
میآمد.  شـمار بـه نظریـه آن

اینکه بدون، بدون، بدون اسـت کـرده نقـل
ابنسـینا وی کـه اسـت ایـن

خـودش کـه اکنـون و میدانسـت
اسـت دلیل همین بـه نمیدیـد؛
کتـاب به ارجاعی یـا بیـاورد او
در فلسـفى فعالیتهاى

نیازهاى یـا اسـت معطوف
ذهنی ـ وجودی بیشـتر اسـتاد:

هـم خوبـی توجـه و دارنـد توجـه
اگزیستانسیالیسـم دوره یـک

کالم رهبرى



۴٧

چهـار هدف انتظـارات ما از فلسـفه را اسـتیفاى تام 
و تمـام مى کنند؟

اسـتاد: بـه مجموعـه خوبـی اشـاره کردید و مـن هم بیش 
از ایـن چیـزی بـه نظرم نمی رسـد. خـود من هـم مدت ها در 
مـورد ایـن موضوع کار کـردم و در کتـاب درآمدی بر حکمت 
صدرایـی سـعی کـردم منصفانـه دربـاره ضـرورت آموختـن 
فلسـفه توضیـح دهـم و حقیقتاً بررسـی کنم که فلسـفه چه 
دردی را دوا می کنـد و کجـا بـه کار می آیـد. من هم تقریباً به 
همیـن مـوارد رسـیدم؛ یعنـی به نظر مـن این چهار مـورد به 
فلسـفه بازمی گردد و غیـر از این هم نمی توان انتظار داشـت. 
در ضمـن بـه نظـر مـن ایـن مـوارد تعارضـی ندارنـد و دفاع 
از دیـن هـم با فلسـفه سـازگار اسـت؛ البته میزان سـهولت و 

سـرعت وصـول به این انتظارات یکسـان نیسـت.
از میـان انتظاراتـی کـه بیـان شـد، کـدام  یـک بـر دیگـری 

دارد؟ اولویـت 
پاسـخ بـه نیازهـای فکـری بنیادیـن بشـر؛ زیـرا اسـاس کار 
فلسـفه اسـت و همـه بایـد آن را بداننـد و در مرحلـه بعد باید 
بـه دیگـر حوزه هـا پرداختـه شـود؛ یعنـی در واقع، کسـی که 
ایـن هـدف را ادامـه می دهـد، فلسـفه خالـص را می خواند یا 
بـه عبـارت دیگر، فلسـفه را برای فلسـفه می خواند نـه برای 

دیگری. دانـش 
 دربـارة میـزان ضـرورت پرداختـن به فلسـفه در 
جامعۀ مـا اختالفات زیـادى وجود دارد. به نظر شـما 

پرداختن به فلسـفه تـا چه انـدازه ضـرورت دارد؟
بـر حکمـت  اسـتاد: در فصـل چهـارم کتـاب درآمـدی 
صدرایـی1، ایـن بحـث را مفصـل مطرح کـرده ام؛ اما پاسـخ 
اجمالـی مـن این اسـت که بـه افـراد بسـتگی دارد. در واقع، 
مقایسـه وضعیت امروز جامعه با گذشـته آن به خوبی افزایش 
تعداد روشـنفکران را نشـان می دهد. روشـنفکر کسـی است 
کـه از شـما اسـتدالل می خواهد و بیشـتر به عقالنیـت روی 
آورده و چـون و چـرا می کنـد. در مواجهـه بـا روشـنفکر باید 
عقالنی تـر برخـورد کـرد، و از همین رو پرداختن به فلسـفه و 

اسـتدالل بـه واقع ضروری اسـت.
 آیـا بـراى رسـیدن بـه فلسـفه مطلوب اسـالمى 
تحـول در محتـوا، اجزاء، سیسـتم آموزشـى و متون 

درسـى ضـرورى اسـت؟
اسـتاد: در مورد محتـوا نمی تـوان دسـته بندی ای ارائه کرد؛ 
چون محتوا به وسـیلة اسـتدالل عقلی و بر اسـاس یک دسته 
اصـول به دسـت می آید؛ یعنـی نمی توانیم شـکل دیگری را 
بـرای اسـتنتاج توصیـه کنیـم. هر چه عقـل اقتضا کـرد، باید 
پذیرفـت. در مـورد متـون نیز مشـکالت زیـادی وجـود دارد. 
هیچ کتاب تاریخ فلسـفه معتبر و مشـخصی نداریم تا بتوانیم 
افـکار هـر فیلسـوف را به صـورت فنـی و دقیق یـاد بگیریم 
و مثـاًل سـیر اندیشـه را تـا زمـان معینی مثـالً  زمـان ِکندی 
به خوبـی فهـم کنیـم و بعـد شـخصاً در مـورد شـیخ اشـراق 

بـه تحقیـق بپردازیـم و ببینیـم او در این سـیر چـه جایگاه و 
نقشـی دارد. متـون درسـی هم ضعـف فراوانی دارنـد. امروزه 
اگر کسـی بخواهد االسـفار االربعة بخواند، باید نـه جلد آن را 
در پانـزده سـال بخوانـد و فقط مقدار زیـادی جزئیات پراکنده 
در ذهـن خـود جمـع کنـد؛ حـال آنکـه پیکر کلی و اسـکلت 
مباحـث در ذهنـش نیسـت؛ عـالوه بر اینکه مشـکل مهم تر 
ایـن اسـت که فرد مبتدی بـا بدایة الحکمـة و نھایة الحکمة 
کـه حکمـت متعالیه اسـت، شـروع می کند و بعـد هم کمی 
االسـفار االربعـة می خواند. نه در حکمـت متعالیه متخصص 
می شـود و نـه از فلسـفه های قبلـی چیزی می دانـد؛ خالصه 
آنکـه بـه لحـاظ کتـاب و متـن درسـی در فلسـفه اسـالمی 
مشـکل و فقـر اساسـی وجـود دارد. از لحاظ آموزشـی هم تا 
زمانـی کـه صورت گرایـی در حـوزه رواج یافتـه و همـه چیز 
در مـدرک، کالس، نمـره و واحـد خالصه شـده، نباید انتظار 
افراد باسـواد تر و فعال تر از این را داشـته باشـیم، مگر کسـانی 
کـه خودشـان عالقه مند باشـند، وگرنـه نظام های آموزشـی 
موجـودـ  چـه در حـوزه و چه در دانشـگاهـ  انسـان های قهار 
در فلسـفه پـرورش نمی دهنـد. ضرر بزرگی کـه متوجه حوزه 
شـد، همین توجه به مسـئله مـدرک، تـرم، امتحانـات، واحد 
و... بـود کـه نتیجة آن این اسـت کـه افراد معـدودی هم که 
فلسـفه می خواننـد، عمـق فلسـفه را نمی فهمنـد و در مقابل 
فلسـفه غرب، خودشـان را می بازند و به آن متمایل می شوند. 
بسـیاری از اسـتادان فلسـفه چنان در برابر فلسـفه غرب خود 
را باخته انـد کـه حتـی فیلسـوفان اسـالمی را بـه احتـرام یاد 
نمی کننـد و تعلیمـات آنـان را کم مایـه و بی اعتبـار می دانند.

 اگـر نـگاه نقادانـه مالصـدار بـه فلسـفه مشـاء 
متعالیـه  حکمـت  قطعـاً  نبـود،  اشـراق  فلسـفه  و 
نمى توانسـت متولـد شـود. بـا توجـه بـه مقتضیات 
زمـان، آیـا به نقـادى و تولید دسـت کم یـک مکتب 
فلسـفى جدیـد در حـوزه فلسـفه اسـالمى نیازمنـد 

؟ نیستیم
اسـتاد: فلسـفه ای که از یونان سرچشـمه گرفت، به دسـت 
فیلسـوفان و اندیشـمندانی همچون کندی، فارابـی و به ویژه 
ابن سـینا گسـترش یافت و پـس از آن، دوره توضیح و نقادی 
آغاز شـد. سـپس فیلسـوفانی همچون شیخ اشـراق با قدرت 
ذهنـی و دقـت بـاال و فوق العـاده نقدهایی بـر آن وارد کردند. 
از طـرف دیگـر، متکلمـان هـم که با متـون دین آشـنا بودند 
و می پنداشـتند فیلسـوفان ضد دین اند، نقدهایـی وارد کردند. 
همچنیـن با کشـف و شـهود چیزهایـی را یافته بودنـد که با 
فلسـفه تطابق نداشـت تا اینکـه مالصدرا کـه اعتقاد عمیقی 
بـه عرفـان داشـت و از کشـف و شـهود هـم بی بهـره نبود و 
بـه متـون دینـی هم اشـراف داشـت، از این زمینه و بسـتری 
کـه فراهم شـده بود، اسـتفاده کـرد؛ بنابراین نمی تـوان امروز 

بـدون هیچ زمینـه ای به  اجبار فلسـفه را نقـد کرد.
اندیشـمندان مـا از زمـان مالصـدرا تـا بـه امـروز آزاداندیش 

بوده انـد؛ از ایـن رو بـه دنبال حقیقت اند و لزومـاً نقد یا نوآوری 
بـرای آنـان اولویـت نـدارد. بـرای این افـراد اصـاًل ادعا مهم 
نیسـت، بلکه حقیقت مهم اسـت. باید حقیقت را کشـف کرد 

و آن را نشـان داد، چـه جدیـد باشـد و چه کهنه.
 نقـادى در سـنت فلسـفى مـا به ویژه از یـک دوره 
خـاص بـه بعـد خیلـى کم رنـگ شـده اسـت. چرا 

این گونـه اسـت؟
اسـتاد: مـن اهمیـت نقـد را می پذیـرم، مشـروط بـه اینکه 
نقدکننده شـرایط نقد را داشـته باشـد. بسـیاری از افراد شروع 
بـه نقد مطلبـی می کنند، در حالـی که مطلـب را نفهمیده اند 
و در حقیقـت پرسـش های خـود و مطالبـی را کـه متوجـه 
نشـده اند، مطـرح می کنند. امـروزه بسـیاری از نقدها این گونه 
شـده اسـت؛ یعنـی قبـل از آنکه یک متفکـر یا فیلسـوف را 

به خوبـی فهم کننـد، بـه نقـد آن می پردازند.
نقـد قبـل از تتبـع و تفکـر و فهـم، مثـل جاری کـردن اصل 
برائـت قبل از فحص اسـت و هیچ حجیتی ندارد. اگر کسـی 
مانند شـهید مطهـری واقعاً مطالـب را بخواند و عمیقاً بفهمد 
و صاحب نظـر شـود و سـپس نقـد کنـد، بسـیار عالی اسـت؛ 
بنابراین نقدهای ناپخته پذیرفتنی نیسـت. نقدهای پخته هم 
دسـت ما نیسـت؛ چـون ابتدا باید سـؤالش در ذهن شـخص 
ایجاد شـود؛ مثـاًل در ذهن مالصدرا سـؤال هایی ایجاد شـده 
بـود کـه قرن ها فیلسـوفان بـا آن درگیـر بودند؛ امـا از عهده 
حـل آن برنمی آمدنـد. ایـن مسـائل بـرای مالصـدرا دغدغه 
ذهنی شـد و توانسـت آنها را حل کند؛ بنابراین وقتی سـؤالی 

ایجـاد نشـده، چگونـه می توان نقـد کرد!؟
زمانـی بـود که در حـوزه، فقه محور قرار گرفته بود و فلسـفه 
در حاشـیه بود؛ اما امروز فلسـفه بیشـتر مورد نیاز است. امروز 
نیمی از مردم ایران روشـنفکرند. وضعیت ارتباطات فرهنگی، 
مجـالت، کتاب هایـی که چاپ می شـود، اینترنت، سـایت ها 
و... هیچ یک به گونه ای نیسـت که قابل کنترل باشـد و همه 
اینها موجب طرح پرسـش هایی می شـود که فقهی نیسـتند، 
بلکـه بیشـتر فکری انـد و ایـن سـؤال ها جـواب می خواهـد. 
وجـود این پرسـش ها حاکی از آن اسـت که ما باید بیشـتر از 

گذشته به فلسـفه بپردازیم.
و  اهـداف  روش هـا،  موضوعـات،  مسـائل،  آیـا   
مدعیـات طرح شـده در فلسـفه اسـالمى بـه لحاظ 
اولویـت و رتبه بنـدى، شـباهتى بـه موضوعـات و 

مسـائل متـون مقـدس اسـالمى دارنـد؟
اسـتاد: بلـه، صرف نظـر از برخی کاسـتی ها، تقریبـاً همان 
حالـت را دارنـد؛ بـرای مثال مسـئله توحید و خداشناسـی در 
اسـالم بسـیار مهـم اسـت، در فلسـفه اسـالمی هـم بـه آن 
اهمیـت داده انـد و حقیقتـاً بحث هـای عمیق و عالـی در این 
زمینـه صـورت گرفتـه اسـت یا دربـاره نفـس به طـور کلی 
خیلـی کار شـده اسـت؛ البتـه به نظر مـن در متون فلسـفی 
مـا در مـورد خـود انسـان و خودشناسـی اشـ  نـه نفـس بـه 



طـور کلـی و نفس شناسـیـ  کار نشـده اسـت. مـن معتقـدم ما نیز باید چیزی شـبیه فلسـفه 
اگزیستانسیالیسـتی داشـته باشـیم. اسـالم خیلی به »خود« اهمیت می دهد. عباراتی همچون 
»علیکـم انفسـکم«2 و »قـوا انفسـکم«3 حاکـی از ضـرورت توجـه انسـان به خود اسـت. این 
عبـارات  مـا را بـه خـود ارجـاع می دهنـد، نـه به نفـس به طـور کلی. ایـن چیزی اسـت که در 

فلسـفه اسـالمی به آن توجه نشـده اسـت.
 نقـادى و تجدیـد نظـر در فلسـفه تـا چـه اندازه مـا را در رسـیدن به فلسـفه 

مى کند؟ یـارى  مطلـوب 
اسـتاد: نقادی خوب اسـت و اتفاقاً در فلسـفه اسـالمی هم زیاد صورت گرفته اسـت. فلسـفه 
اسـالمی آکنده از نقادی اسـت و خود فیلسـوفان هم یکدیگر را بسـیار نقد کرده اند؛ اما به نظر 

مـن نقـادی در آغاز آمـوزش به هیچ وجه به صالح نیسـت.
 افرادى که در وضع فعلى واقعاً فیلسوف اند، چه مقدار فلسفه موجود را نقد مى کنند؟
اسـتاد: عالمـه طباطبایـی التزامی به حرف هیچ فیلسـوفی نـدارد، مگر در جایی کـه عقل را 
یـاری کنـد؛ امـا وقتی بـه میـزان نقدهای ایشـان دقـت می کنیم، می بینیـم که بسـیار اندک 
اسـت. ایـن مطلـب نمایانگر این اسـت که فلسـفه ماننـد دیگر علوم نیسـت که چنـدان قابل 

نقد باشـد؛ یعنی ماهیت فلسـفه این گونه اسـت.
 به نظر شـما فعالیت هاى فلسـفى در وضعیـت کنونى ایران چه مشـکلى دارد؟ 
آیـا بیشـتر شـرح و ایضاح، تعلیم و تعلم و فهم فلسـفى اسـت یا نقـد و نقادى و 

تولید و آفرینش فلسـفى هم وجـود دارد؟
اسـتاد: بـرای بررسـی وضعیـت کنونـی باید اسـتادان طـراز اولی مثـل آقایان جـوادی آملی، 
مصبـاح یـزدی و حسـن زاده آملـی را کنار بگذاریـم؛ چون اینهـا در واقع جزو قدما هسـتند که 
کم کـم درس را تـرک کردنـد. باید وضعیت فیلسـوفان دوره هـای بعد را که شـروع به تدریس 
کردنـد، مد نظـر قـرار دهیـم. اگر منظورتـان از تولید این اسـت که حتمـاً نوآوری شـود، به این 
مـن کارهایی در حـال انجام اسـت. وقتی دقت  معنـا که مسـائل جدیـدی طرح شـود، به نظر
کنیـد، می بینیـد افـراد و مؤسسـه هایی کـه در زمینه فلسـفه کار می کنند، عمدتاً یـا به ترجمه 
می پردازنـد یـا مقـداری درباره یک فلسـفه غربـی کار می کنند و معمواًل هم به آن فلسـفه دل 
می دهنـد و تمـام تالششـان این اسـت کـه به گونـه ای آن را تفهیم کنند یـا مثالً  تا انـدازه ای 
نقـد کننـد که چه بسـا غربی ها گاه بهتـر از ما نقد کرده  باشـند؛ اما در زمینة فلسـفه اسـالمی، 
کار چندانی انجام نمی شـود و عیب کار این اسـت که نه تنها کاری نمی شـود، بلکه به خالف 
گذشـته، خـوب هـم خوانـده نمی شـود. یکی دو کتـاب مثل آموزش فلسـفه و نھایـة الحکمة 
خوانـده می شـود و بعـد فرد شـروع می کنـد به نظـر دادن و تعلیقـه زدن. مطالب ایـن  کتاب ها 
خیلی عمیق و مشـکل اسـت؛ بعضی افراد حدود بیسـت سـال روی این کتاب ها کار می کنند 
و تـازه بعد از بیسـت سـال می فهمنـد که بخش هایی از آن را نفهمیده اند؛ اما هسـتند کسـانی 
کـه از همـان اول، شـروع بـه تعلیقـه زدن کـرده، تصور می کننـد تولید علم می کننـد؛ بنابراین 
بـه نظـر مـن امـروزه بـه طور کلـی تولید علم صـورت نمی گیـرد. در ایـن مورد زیـاد صحبت 
می شـود و بـه نظـر می آید خیلی ها در این زمینه مشـغول بـه کارند؛ ولی فکر می کنم فلسـفه 

از نظر آموزش، تولید و دیگر جهات بسـیار ضعیف شـده اسـت.
 به نظر شما دلیل این وضعیت چیست؟

اسـتاد: بـه نظـر من دو چیز بی شـکـ  نه تنها روی فلسـفه بلکه حتی روی فقـه، اصول و به 
طور کلی حوزهـ  تأثیر داشـته اسـت. مسـئله و شـکل اول، صورت گرایی اسـت که بنیه حوزه 
را ضعیـف کـرده اسـت. در گذشـته وقتی طلبـه ای برای تحصیـل مراجعه می کـرد، مهم نبود 
چنـد واحـد می گذرانـد یـا در چه قالبـی درس هـا را گذرانده، بلکه مهـم این بود کـه این کتاب 
بایـد خوانـده و فهـم شـود و طلبـه بتوانـد آن را امتحـان دهد. همه کتـاب خوانده می شـد و از 
اول تـا آخـر کتـاب را خـوب می فهمیدند. بعد هـم امتحان شـفاهی می دادند و در امتحـان، در 
واقـع بـا طـرف مباحثه می شـد و در نهایت نمـره ای می دادنـد تا ببینند آیـا او واقعـاً چیزی یاد 
گرفتـه و می توانـد آن درس را تدریـس کنـد یا نه؛ اما امروز مسـئله این گونه اسـت که در قالب 

چنـد واحـد و طـی چند ترم باید کتابی مثل رسـائل خوانده شـود  و مهم نیسـت که کل کتاب 
خوانده و مباحثه شـود؛ بلکه آنچه مهم اسـت و مالک قبولی، فقط نمره اسـت، نه اینکه واقعًا 

طلبه چقـدر بار علمی پیدا کرده اسـت.
مشـکل دوم هـم مدرک گرایی اسـت که این هم به مسـئله قبـل باز می گردد. این دو مسـئله 
بنیـه حـوزه را از همـه جهات باالخص فلسـفه خیلی ضعیف کـرده و اگر ادامه پیـدا کند، حوزه 
در آینـده وضعیـت خوبی نخواهد داشـت. در وضعیت فعلی هم کسـانی موفق انـد که با عالقه 
کار می کننـد؛ یعنـی بـدون توجـه به مـدرک، نمره، تـرم، امتحـان و...، واقعاً به فهـم مطالب و 

کارکردن در زمینه فلسـفه عالقه دارند.
 آیـا در کشـور ما فعالیت هاى فلسـفى به صـورت یکنواخت در همـۀ قلمروهاى 

فلسـفه منتشـر شـده یا غیر یکنواخت و کاریکاتورى است؟
اسـتاد: اصاًل یکنواخت نیسـت؛ یعنـی تقریباً منفعل شـده ایم و در مقابـل غرب عکس العمل 
نشـان می دهیـم؛ بـرای مثال امـروزه بـه معرفت شناسـی و دانش هایی که از معرفت شناسـی 
ناشـی می شـوند، بسـیار توجـه می شـود. در ایران هـم کتاب هـای فراوانی در معرفت شناسـی 
چـاپ و منتشـر می شـود؛ امـا در حوزه های دیگر اصـالً  کاری صورت نمی گیـرد و آثار کمی در 
آن زمینه هـا وجـود دارد و دقیقـًا  حالـت کاریکاتوری به چشـم می خـورد. به بیـان دقیق تر ما از 
غربی ها متأثریم. متأسـفانه بخشـی از این مشـکل به سـبب کم سـوادی طلبه ها اسـت. وقتی 
سـواد کافـی و قدرت تحلیل نداشـته باشـیم، خودمـان را در مقابل غربی ها می بازیـم. من ادعا 
نمی کنم که غرب دانشـمند و فیلسـوف ندارد. آنان فیلسـوف، متفکر و دانشـمندان زیادی دارند 
و در سخنانشـان، هـم حـرف حـق پیدا می شـود و هم حرف باطل؛ یعنـی گاهی به پـاره ای از 
حـق هـم رسـیده اند. ایـن در حالی اسـت که ما نیز فلسـفه داشـته ایم و بسـیار هم قـوی بوده 
اسـت؛ اما خوانده نمی شـود و از همین روی این مشـکالت ایجاد می شـود. بعضی فیلسـوفان 
امـروزِ ما برخالف اندیشـمندانی همچون شـهید مطهری، تقریباً غربی فکـر می کنند. آیا توقع 
داریـد کسـی کـه این گونـه به فلسـفه نـگاه می کنـد، تولید فلسـفی هم داشـته باشـد؟ برخی 
چنـان تحت تأثیـر غرب انـد کـه می خواهند فلسـفه غربی را اسـالمی کننـد. آنـان هویت خود 
را باخته انـد و نمی داننـد کـه خودشـان هـم می توانند فکـر کنند. نمی داننـد اگر به انـدازه یک 

فیلسـوف غربی کار کنند، مثل او می شـوند.
یکـی از علت هـای وضع موجود این اسـت که کتاب های فلسـفی گذشـتگان چـاپ یا تجدید 
چـاپ نمی شـود؛ بـرای مثـال جامعـه مدرسـین کتاب هـای فقهی را تنظیـم و چـاپ و تجدید 
چـاپ کـرده و بـا قیمـت خـوب در دسـترس قـرار داده اسـت؛ در حالی کـه هنـوز بسـیاری از 
کتاب های فلسـفی چاپ نشـده اسـت. امروزه بسـیاری ازکتاب های دوانی، دشـتکی و میرداماد 
در دسـترس نیسـت. بسـیاری از کتاب های پیشـینیان در کتابخانه ها اسـت؛ ولی کسـی چاپ 
نمی کنـد و در دسـترس قـرار نمی دهـد. در زمینـه فقه، کتاب هـای فراوانـی در قالـب نرم افزار 
در لوح هـاي فشـرده عرضـه می شـود و حال آنکه در فلسـفه نـه تنها به لحاظ امکانات بسـیار 
ضعیفیـم، بلکـه بـه لحاظ درسـی نیز سـیر نزولـی را طی می کنیـم؛ یعنی درس های فلسـفی 
در حـوزه بسـیار کاهـش یافتـه و اگر این رونـد ادامه یابد، فلسـفه آینده خوبی نخواهد داشـت.
 فعالیت هـاى فلسـفى کـه امـروزه انجام مى شـود، بیشـتر ناظـر به بـرآوردن 

نیازهـاى عامـه مردم اسـت یـا نیازهاى بخشـى از شـهروندان؟
اسـتاد: امـروزه بیشـتر فعالیت های فلسـفی فقط با مسـائل وارداتـی، یعنی مسـائلی از بیرون 
جامعه مرتبط اسـت. روشـنفکرانی هم که شـروع به خواندن فلسـفه می کنند، مشـکالتی در 
جـو فرهنگـی ایجـاد می کننـد؛ از همیـن رو بخشـی از فعالیت هـای فرهنگی ـ فلسـفی ما در 
جهـت مقابلـه بـا ایـن افراد سـاماندهی می شـود؛ البته طبیعت فلسـفه هـم به گونه ای اسـت 
کـه نمی توانـد نیازهای عامه را برآورده کند. فلسـفه یک علم انتزاعی نظری و مشـکل اسـت. 
حقیقـت و ماهیـت فلسـفه بـه این شـکل اسـت و به طور مسـتقیم بـر مـردم تأثیری نـدارد؛ 
البتـه تأثیـر غیـر مسـتقیم دارد؛ برای مثـال  فردی همچون مطهری با فلسـفه رشـد می کند و 
بعـد بـر جامعـه تأثیـر می  گـذارد. در واقع جامعـه از اندیشـه مطهری که مبتنی بر یک فلسـفه 

فلسـفه شـبیه چیزی باید نیز ما کتابمعتقـدم کل که نیسـت مهم و  و  و شـود خوانده رسـائل رسـائلمثل رسـائلمثل کتابی باید ترم چند طـی و واحـد چنـد
 ً



۴٩

قـوی اسـت، تغذیـه می کنـد و ایـن تأثیر فلسـفه اسـت؛ اما 
بعید می دانم که فلسـفه به طور مسـتقیم تأثیرگذار باشـد. به 
نظـر من ماهیت فلسـفه به  گونه ای اسـت کـه چنین چیزی 

نمی شـود. محقق 
بـه  نسـبت  فلسـفى  فعالیت هـاى  وضعیـت   
فعالیت هـاى علـوم تجربـى و فعالیت هـاى علـوم 

اسـت؟ چگونـه  کالم  علـم  به ویـژه  دینـى 
اسـتاد: بسـیار ضعیف تـر از فعالیت هـای تجربـی اسـت؛ 
امـا نسـبت بـه فعالیت هـای دینـی و کالمی چنـدان تفاوتی 
ندارد. در حوزه کالم هم، مشـکالت فلسـفه وجـود دارد؛ البته 
بسـیاری از حوزوی ها به کالم تمایـل دارند؛ چون می خواهند 
از دیـن دفـاع کننـد؛ امـا در حـوزه کالم هـم چنـدان کار 
اساسـی ای صـورت نگرفته اسـت. در علوم دینـی دیگر مانند 
فقه، نسـبت به فلسفه، فعالیت بیشـتری صورت گرفته است.

 در کشـور مـا بسـیارى از نخبـگان معمـوالً بـه 
تحقیـق و تـالش در رشـته هاى علـوم تجربـى و 
ریاضـى مى پردازنـد. در حـوزه هـم غالـب طالب به 
فقـه و اصـول مى پردازنـد؛ از همین رو شـمار اندکى 
از نخبـگان بـه رشـته هاى انسـانى و به تبـع آن به 
فلسـفه روى مى آورند و این گروه انـدك هم غالباً بنا 
به عالقۀ شـخصى و بـه صورت فـردى کار مى کنند؛ 
زیـرا محیط مسـاعدى بـراى فعالیت فلسـفى وجود 
نـدارد. به نظر شـما بـراى این وضعیت چـه تدبیرى 

باید اندیشـید؟
اسـتاد: مشـکالتی وجـود دارد که سـبب گریز نخبـگان از 
حـوزه می شـود؛ از جملـه اینکـه گاهـی نـه تنها تسـهیالتی 
بـرای تحصیل کرده هـای دانشـگاهی که بـه حـوزه آمده اند، 
فراهـم نمی کننـد، بلکـه مشـکالتی هم ایجـاد می کننـد؛ از 
همیـن رو فـرد نخبـه بایـد خـودش را فـدا کنـد تا حـوزوی 
شـود. مشـکل دیگر این اسـت که به امور صوری و ظاهری 
حـوزه مانند شـیوه برگـزاری امتحانـات دوره هـا، برنامه های 
مـدارس و... بیـش از حـد پرداختـه می شـود؛ در حالی که این 
مسـائل، کاری را درسـت نمی کنـد؛ اواًل نخبه هـا وارد حـوزه 
نمی شـوند؛ ثانیاً آنانی که وارد حوزه می شـوند، جذب فلسـفه 
نمی شـوند، بـا اینکه معمواًل نخبه  ها بیشـتر به فلسـفه و کار 
عقلـی عالقه مندنـد. دیگـر اینکه در حـوزه اتالف وقـت زیاد 
اسـت؛ مثـالً  ده سـال طول می کشـد تا طلبه بـه درس خارج 

برسـد و حـال آنکـه ایـن دوره را می توان سـریع تر گذراند. به 
پژوهـش هم اهمیتـی نمی دهنـد؛ در حالی که طلبـه  باید به 
انجـام تحقیـق و پژوهش عادت کنـد. کتاب هـای حوزه هم 
بایـد بازبینی شـوند و در صـورت لزوم ادبیـات آنها تغییر کند. 
نکتـه جالب توجه این اسـت که طـالب پس از پایـان درس 
خـارج تـازه با این پرسـش مواجه می شـوند که حـاال چه باید 
بکنیـم و فرجـام ایـن همـه درس خوانـدن طوالنی  مدت چه 
می شـود؟ فلسـفه نیز در حوزه همین وضع را دارد و سـرمایه 
مـادی و معنـوی افراد به دلیـل نبود برنامه ریـزی صحیح، بر 

باد مـی رود.
 آیـا بـراى رسـیدن به وضعیـت مطلوب فلسـفه، 
دانسـتن کل میـراث فلسـفى غرب الزم اسـت؟ اگر 

الزم اسـت، کافـى نیز اسـت؟
اسـتاد: به نظر من لزومی ندارد و امروزه هم بسـیاری وقت 

خـود را در ایـن مسـیر تلـف می کننـد. مـن اعتقاد نـدارم که 
مـا بایـد بـا فلسـفه غرب شـروع کنیـم. مـا باید اول فلسـفه 
خودمـان را بخوانیـم و در آن عمیق شـویم. یکی از اسـتادان 
معتقد اسـت لزومی نـدارد طلبه ها زبان خارجـی یاد بگیرند و 
وقـت فراوانـی صرف آن کنند؛ زیرا فلسـفه غـرب چند کتاب  
اصلـی دارد کـه شـاید بیش از هشـتاد یا صد جلد هم نباشـد. 
همیـن کتاب ها به عنـوان منابعی که فرهنگ فلسـفی غرب 
را در اختیـار مـا می گـذارد، کفایت می کند. مسـئله دیگر این 
اسـت کـه هر کـس فقط چند مطلـب محـدود از موضوعات 
تفکـر غـرب را می خوانـد نـه مجموعـه آن را؛ یعنـی همین 
میـزان کـم فلسـفه غـرب هم درسـت بـه مـا آمـوزش داده 
نمی شـود؛ دقیقـاً مانند فلسـفه اسـالمی که روش آموزشـی 
خوبـی نـدارد؛ در حالـی که نقاد بایـد اطالعات زیادی داشـته 
باشـد و متخصص باشـد؛ البته با وضـع کنونی فکر نمی کنم 
راه بـه جایـی ببریم. بایـد در این زمینـه روش آموزش اصالح 
شـود. از سـوی دیگـر، کسـی که رشـته اش معرفت شناسـی 
اسـت، یعنـی رشـته ای کـه امـروزه تمـام توجـه غربی هـا 
معطوف به آن اسـت، الزم نیسـت تمام فلسـفه های غربی را 
بخوانـد؛ البته در همـان زمینه معرفت شناسـی باید اطالعات 
کاملی داشـته باشـد؛ بنابراین افراد می توانند پس از تخصص 
در فلسـفه اسـالمی، منصفانه به نقد بپردازند، نه اینکه بدون 
اطـالع کامـل از مباحـث، مقـدار زیـادی از آن را نقـد کننـد؛ 
ضمـن اینکـه ذهـن فـرد بایـد آمادگی نقادی داشـته باشـد؛ 

یعنـی بایـد از قدرت تحلیـل باالیی برخوردار باشـد.
نکتـه دیگر این اسـت کـه پرداختن به هر فلسـفه یا تفکری 
می توانـد سـؤاالت و مسـائل جدیـدی را در ذهـن ایجاد کند 
و ایـن بسـیار مغتنم اسـت؛ امـا باید توجه داشـت که سـؤال 
بـرای ذهنی مفید اسـت کـه قدرت تحلیـل دارد، چون چنین 
فـردی دنبال جـواب می گردد و چه بسـا با پیداکـردن جواب، 
ابوابـی از حکمـت در فلسـفه بـاز شـود؛ ولی وقتـی ذهن فرد 
منفعل اسـت و هنوز هیچ تحلیلـی ندارد، صرفـاً حرف طرف 
مقابـل را می پذیـرد و از مواجهه با دیگـر افکار پرهیز می کند.
 موانـع رسـیدن بـه وضع مطلـوب فلسـفى را چه 

مى دانیـد؟
اسـتاد: بـه نظر مـن مانع اصلـی این اسـت که حـوزه برای 
برنامه ریـزی اهمیت قائل نیسـت؛ یعنی نه تنهـا برنامه ریزی 
وجـود نـدارد، بلکـه اهمیتی هـم بـرای آن قائل نیسـتیم. به 

نظـر مـن نـه یکـی از مشـکالت، بلکـه مهم ترین مشـکل 
حـوزه همیـن اسـت کـه بـرای برنامه ریـزی اهمیتـی قائـل 
نیسـت. از موانـع دیگـر می تـوان به متـون آموزشـی و نظام 
آموزشـی نامناسـب اشـاره کرد. یکـی از موانع دیگـر هم این 
اسـت کـه در گذشـته طلبه هـا علی رغـم امکانات بسـیار کم 
و محـدود، انگیزه هـای بسـیار قـوی و باالیـی داشـتند؛ در 
حالـی کـه امـروزه با وجـود افزایـش امکانات مـادی، کاهش 
چشـم گیری در انگیزه هـای علمـی طـالب دیـده می شـود. 
فقـدان نیروهای باانگیـزه، مصیبت بزرگی برای حوزه اسـت؛ 
بنابرایـن خیلی مهم اسـت که فـرد با چه روحیـه  و انگیزه ای 
درس می خوانـد. حـوزه امروزه واقعاً فقـر روحی و معنوی دارد. 
طلبه هـا انگیزه هـای غیرعلمی و غیرمعنـوی فراوانـی دارند. 
توجـه حـوزه به دنیا معطوف شـده اسـت، حال آنکـه حوزه با 
دانشـگاه خیلی فـرق می کند. دانشـگاه به دنبال دنیـا می رود 
و از همـان اول هـم همین انگیزه را دارد؛ ولـی دغدغه حوزه، 
دین و معنویت اسـت. بخشـی از این مشکالت هم فلسفه را 
گرفتار کرده اسـت. آیـا ما با آن انگیـزه ای که مطهری درس 
می خوانـد، درس می خوانیـم؟ او واقعـًا  انگیـزه داشـت. نقـل 
می کننـد او در را از پشـت می بسـت و از پنجـره داخـل اتـاق 
می رفـت تـا هیـچ کس متوجه نشـود که کسـی داخـل اتاق 
اسـت. بـا پشـتوانه مطالعه ای که داشـت، جمعه هـا به جامعه 
مدرسـین تهـران می رفت و سـخنرانی می کـرد و گاهی هم 
به عنـوان یک آخوند منبری ده شـب وعده مـی داد و به خوبی 

به نظر من فعالً در سطح کالن حوزه، کارى از دست ما بر نمى آید و کسى هم به این حرف ها گوش نمى دهد و کسانى هم که گوش مى دهند، 
نمى  توانند کارى انجام دهند و شاید اصًال امکاناتشان در این حد نیست.

به نظر من فعالً در سطح کالن حوزه، کارى از دست ما بر نمى آید و کسى هم به این حرف ها گوش نمى دهد و کسانى هم که گوش مى دهند، 
نمى  توانند کارى انجام دهند و شاید اصًال امکاناتشان در این حد نیست.

به نظر من فعالً در سطح کالن حوزه، کارى از دست ما بر نمى آید و کسى هم به این حرف ها گوش نمى دهد و کسانى هم که گوش مى دهند، 

اما اسـت؛ فلسـفه تأثیر ایـن و میکنـد تغذیـه، تغذیـه، تغذیـه اسـت قـوی
تأثیرگذار

به. به. به گذراند سـریعتر میتوان را دوره ایـن آنکـه حـال و بایـدبرسـد یعنـی

 



سـخنرانی می کـرد و روضـه می خوانـد و  به هر شـکلی که می توانسـت از دین دفـاع می کرد.
 با وجود مشکالت موجود، راهکارهاى عملى رسیدن به وضع مطلوب چیست؟

اسـتاد: بـه نظـر من فعـاًل در سـطح کالن حـوزه، کاری از دسـت ما بر نمی آید و کسـی هم 
بـه ایـن حرف هـا گوش نمی دهد و کسـانی هم کـه گوش می دهنـد، نمی  تواننـد کاری انجام 
دهنـد و شـاید اصـاًل امکاناتشـان در این حد نیسـت؛ اما کارهـای محدودتری می تـوان انجام 
داد. کسـانی کـه توانایی مالـی دارند می توانند عهده دار زندگی چند طلبه خوش اسـتعداد شـوند 
تـا آنـان بتواننـد با فـراغ بال و بدون طمـع به مدرک، نمـره، امتحان و... به تحقیـق و پژوهش 
مشـغول شـوند و نیروهـای علمـی قوی بار بیایند. مؤسسـات هـم می توانند عهـده دار این کار 
شـوند. تـا زمانـی که ایـن کار صـورت نگیرد، مـا هم چنان مشـکل خواهیـم داشـت؛ البته در 
همیـن حـوزه و بـا همیـن امکانات، کسـانی هسـتند کـه خودشـان عالقـه دارند و بـه دنبال 

عالقه شـان می روند؛ اما تعدادشـان بسـیار اندک اسـت.
 آیـا موضوعات و مسـائل فلسـفه اسـالمى با نیازهـاى وجودى و فکـرى جارى 

در جامعه تناسـب دارد؟
اسـتاد: نیازهـای وجـودی را باید تفسـیر کرد تا مشـخص شـود منظور چیسـت؛ ولـی به طور 
کلی هر انسـانی سـه سـاحت مشـخص دارد: سـاحت عمل، سـاحت اخالق و سـاحت تفکر و 
عقیـده. سـاحت عمل کارهایی اسـت که مـا انجام می دهیم. سـاحت صفات و اخـالق هم ناظر 
به حسـد، ُجبن، بُخل، شـجاعت، سخاوت و... است. سـاحت اعتقاد هم خاستگاه اعمال و صفات 
اسـت و اهمیـت آن بیشـتر از دو سـاحت دیگـر اسـت. در اسـالم، سـاحت اعتقـاد حـرف اول را 
می زنـد. سـاحت اخـالق حرف دوم و سـاحت عمـل هم حرف سـوم را. اگر منظور این باشـد که 
فلسـفه در سـاحت کارهای عملی نتیجه دهد، فلسـفه ما چنیـن کاربردهای عملی ای نـدارد؛ اما 
در سـاحت عقاید بسـیار پرکاربرد اسـت؛ گرچه در سـطح صفات هم، نتایجی دارد؛ اما در سـطح 
عقایـد، فلسـفه کاربردهـای خوبـی دارد. به نظر مـن مهم ترین بخش انسـان هم همین بخش 
اسـت؛ البته مسـلّماً کاربرد فلسـفه با کاربرد علومی نظیر پزشـکی و مهندسـی متفاوت است؛ اما 
اگر انسـان را دارای سـاحت عقلی و اعتقادش را هم مهم تر از سـاحت های دیگر بدانیم، فلسـفه 
در چنین سـاحتی کاربرد بسـیاری خواهد داشـت. تقسیم بندی فلسفه به حکمت عملی و نظری 
هم شـامل همین سـاحت عقاید اسـت؛ گرچه این تقسـیم بندی در سـطح عملی نیز وجود دارد 
کـه شـامل اخـالق و سیاسـت می شـود. در این دو حوزه فلسـفه مسـتقیماً وارد نمی شـود، بلکه 

پشـت پرده کار می کند.
 آیـا روش هـاى متداول در فلسـفه اسـالمى همانند شـرح، تحلیل، نقـد، دفاع و 

اسـتدالل فلسـفى، امـروزه روش هاى قابـل دفاعى اند؟
اسـتاد: نـه، اصـالح روش ها بسـیار ضـروری اسـت. یکی از مشـکالت امـروزی ما این اسـت 
کـه تتبع مـان خیلـی کم اسـت. خیلـی وقت ها بـی آنکـه از افکار پیشـینیان آگاه باشـیم، به نقد 
آنـان می پردازیـم؛ بـرای مثال گاهی بـا آنکه به نقدهای فخـر رازی جواب های عالی و مناسـبی 
داده شـده اسـت، مـا دوبـاره بی اطـالع از آن جواب هـای عالـی و قانع کننده، به نقد سـخن رازی 

می پردازیم.
 آیـا روش و هدف فیلسـوفان اسـالمى در کند  و کاوهاى فلسفى شـان، با مذاق و 

مشرب شارع مقدس  سـازگارى دارد؟
اسـتاد: من ناسـازگاری ندیده ام. در اسـالم، هم اسـتدالل و دسـته ای از اصول پذیرفته شده و 
هـم بـه تعقل دعوت شـده اسـت و در روایات نیز هنگامی که ائمه با مشـرکان و کفـار رو به رو 
می شـدند، در پاسـخ بـه آنـان با اسـتدالل سـخن می گفتنـد. گذشـته از روش، هـدف هم که 
همـان تقـرب به حقیقت اسـت، با مشـرب شـارع مقدس، ناسـازگار نیسـت؛ البته بـه نظر من 
مشـرب شـارع باالتر از هدف فلسـفه است. فلسـفه برای شـما ذهنی مطابق عین و تصویری 
مطابـق حقیقـت ایجـاد می کنـد؛ ولـی آنچه شـارع خواسـته، خـود حقیقت اسـت. بـه تصویر 
بسـنده نمی کنـد؛ چـرا کـه تصویر مقدمه حقیقـت اسـت؛ از این رو هـدف دین باالتـر از همه 
اینهـا اسـت؛ یعنـی دین نمی خواهد بشـر فقط حقیقـت را بدانـد، بلکه می خواهـد او حقیقت را 

شـهود کـرده، بیابد؛ در حالی که فلسـفه به ایـن جنبه توجه ندارد و فقـط می خواهد عالم ذهن، 
مضاهیـاً للعالم العینی )مسـاوی با عالم خارج( شـود.

 بنـا بـه گفته شـما، هدف شـارع مقدس بـا هدف فیلسـوفان یکى اسـت. حال 
چنـد پرسـش مطـرح مى شـود؛  نخسـت اینکه کدام یـک از ایـن دو بـر دیگرى 
اولویـت و تقـدم دارد؟ اگـر به واقع  مشـرب شـارع مقـدس، پیامبر اکـرم و قرآن 
و دغدغـه ایشـان واالتـر اسـت، چرا بـه جاى فلسـفه به اینهـا نپردازیـم؟ و اگر  
هدف فلسـفه هم مهم اسـت یـا دسـت کم در راسـتاى تقویت آن هـدف دیگر و 
پایه هاى آن اسـت، چرا به فلسـفه نپردازیم؟ ضمن اینکه بسـیارى از فیلسـوفان 
معتقدنـد اگـر این هدف تأمین نشـود، هـدف دیگر هم که وابسـته به آن اسـت، 

محقق نخواهد شـد؛ نظر شـما چیسـت؟
اسـتاد: بـه نظـر من ایـن دو هدف، متضـاد نیسـتند و این گونه نیسـت که اگر کسـی به یکی 
پرداخـت بـه دیگـری نخواهد رسـید، بلکـه بزرگانی همچون عالمـه طباطبایی هـر دو هدف را 
داشـتند. اگـر کسـی فقـط فلسـفه بخوانـد و واقعیـت را نیابد، واقعـًا  ناقص اسـت؛ زیـرا به هدف 
اصلـی شـارع نرسـیده، حـال آنکه شـارع می خواهـد فرد به واقعیت برسـد؛ ولـی از ایـن راه فقط 
بـه تصویـری از واقعیت دسـت یافته اسـت. اینها با هم تضـاد ندارند؛ یعنی می تـوان هم تصویر 
واقعیـت را داشـت و هـم خـود آن را یافـت و مـا نمونـه چنیـن افـرادی را داشـته ایم. همچنیـن 
این چنیـن نیسـت  که یکی پیش نیـاز دیگری باشـد؛ مثالً  هـدِف پایین تر پیش نیاز هـدف باالتر 
باشـد، بـه طـوری که بـدون آن نتـوان به هـدف باالتر رسـید؛ برای مثـال عارفانی که نه سـواد 
فلسـفی داشـته اند و نـه سـواد عامیانه،  مطالـب باالیـی را درک کرده اند. دین و فلسـفه دو حیطة 
مختلف انـد و مانـع یـا الزمة یکدیگر هم نیسـتند. می توان به یکـی از این دو یا به هـر دوی آنها 
پرداخـت؛ البتـه گاه امیـال انسـان مانع بزرگی بر سـر راه وصول به حقیقت اسـت. وقتی آدمی به 
امور ذهنی مشـغول شـد و به مقام علمی ای دسـت یافت، به اسـتدالل، نتیجه تفکر و امور علمی 
و ذهنـی دل می دهـد؛ ایـن دل دادن و دلخوش کـردن می تواند مانع وصول به خود حقیقت  شـود.

برخـی معتقدنـد  کسـانی که بـه کارهـای علمی مشـغول می شـوند، دیرتـر از افـراد عامی به 
حقیقـت می رسـند؛ بنابرایـن نباید علم و فلسـفه برای فیلسـوف بت شـود و آنچه را کـه به آن 
رسـیده اسـت، تمـام حقیقت تلقی کند. اگرچه فیلسـوف به اطالعاتی دسـت می یابـد، اصل و 
عمده، خود حقیقت اسـت. علم یا حرفه سـبب دلدادگی شـده و ممکن اسـت مانع رسـیدن به 
حقیقـت شـود. هـر چیزی که برای انسـان حالت دلبری پیدا کنـد، می توانـد او را از حقیقت باز 

دارد؛ البتـه این سـخن به معنای تضاد فلسـفه و دین نیسـت.
 آیـا شـما تجدید نظـر در روش فلسـفه را مى پذیرید و آیـا روش هاى مختلفى 
ـ مذهبى و روش هاى سـلوکى  چـون عقل  گرایـى، تجربه گرایـى، روش هـاى دینى 

همگى در فلسـفه مـورد قبول اند؟
اسـتاد: روش فلسـفی نمی توانـد غیـر عقلـی باشـد؛ ولـی می توانـد از متـون دینی و سـیر و 
سـلوک کمک بگیرد. همچنیـن از روش تجربی نمی توان کمک گرفـت، بلکه تجربه خودش 
را تحمیـل می کنـد. اگـر تجربـه به چیزی برسـد که با قوانین فلسـفی شـما ناسـازگاری دارد، 
آن گاه نمی توان نسـبت به آن بی توجه بود، بلکه باید به آن واکنش نشـان داد. کشـف و وحی 
هـم نمی توانـد جای فلسـفه را بگیرد؛ امـا اگر مبنا تأثیرگذاری آنها بر فلسـفه باشـد، می توانیم 

بگوییـم تجربـه نیز چنین اسـت و گریزی هم از آن نیسـت.

پی نوشت ها
1. نـک: عبودیـت، عبدالرسـول،  درآمـدی به نظام حکمت صدرایی، تهران: انتشـارات سـمت، 

1385، ج1، فصـل چهارم.
2. مائده: 105.
3. تحریم: 6.
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ــفه  ــفى و فلس ــاد فلس اجته
ــادى اجته

بـه   اسـتاد  مصاحبـه  ایـن  در   
مباحثـى چـون ارتبـاط اجتهـاد و 
فقاهـت بـا فلسـفه و تأثیر فلسـفه 
بـر اجتهـاد پرداختـه و سـؤال هاي 
مطـرح در این بـاره را پاسـخ گفته 
پرسـش ها  ایـن  جملـه  از  اسـت. 
ایـن اسـت کـه آیا بـدون فلسـفه و 
بـا منطـق می تـوان مسـائل را حل 
اسـتاد ممدوحـی  یـا خیـر.  کـرد 
در ادامـه دربـاره اجتهـاد در فقـه 
فلسـفه  بـه  آن  اتـکاي  و  معـارف 
سـخن گفتـه و فلسـفه را نوعـی 
اجتهاد معرفى کرده اسـت. ایشـان 
راه رسـیدن بـه اجتهـاد در فلسـفه 
را تمریـن مى داند و پیشـنهادهایی 
بـراى فلسـفه خوانى به طـالب ارائه 
می کنـد. در ایـن گفتگـو از جملـه 
و  تیزبینـى  فلسـفه خوانی،  فوایـد 
فهـم بهتـر قـرآن و روایـات بیـان 

شـده اسـت.

بـر  اسـالمى  کالم  تأثیـر 
اسـالمى فلسـفه 

 ایـن نوشـتار بـا تکیه بـر دیدگاه 
شـهید مطهرى بـه تعریف متکلم 
و حکیـم و بیـان امتیـاز حکیم بر 
متکلـم مى پـردازد و وجه شـبه و 
تفاوتشـان را بیـان مى کنـد و بـا 
توجه بـه نقش خواجه نصیرالدین 
سـیر کالم را بـه سـه دوره قبـل، 
بعـد و عصر خواجه نصیر تقسـیم 
مى کنـد. نویسـنده در ادامـه بـه 
نقش بـى بدیـل کالم و متکلمان 
اسـالمى  فلسـفه  پیشـرفت  در 
پرداخته و مباحث فلسفه اسالمى 
را بـا توجـه بـه تأثیر کالم بـر آن، 
بـه چهـار بخش تقسـیم کـرده و 
سـپس مسـائل فلسـفى وجود را 
همراه بـا نحوه تأثیـر متکلمان بر 

آن تشـریح کرده اسـت.

رابطه فلسفه و دین
در این گفتگو اسـتاد بـه ویژگى هاى 
فلسـفه و روش هاى آن از جمله عقل 
شـهودى،  توصیفـى و تحلیلـى... و 
و  دینـى  هستى شناسـى   مباحـث 
بسـتر عقالنى حاکم بـر آن پرداخته 
اسـالمى،  فلسـفه  امکان داشـتن  و 
تأثیر دین بر فلسـفه و نسبت فلسفه 
اسـالمى بـا دیـن و عرفـان را بیـان 
کـرده و راه اسالمى شـدن فلسـفه و 
حـل تعارضاتـى را کـه فیلسـوف بـا 
آن برخـورد مى کنـد توضیـح داده 
اسـت. ایشـان در  ادامه مسائلى چون 
فهـم منضبط متـون دینى، تصحیح 
فهم دینى بر اسـاس عقـل را تبیین 
کرده، با بیان اینکه اسـالمى بودن در 
االهیـات بالمعنى االعم هم هسـت، 
هضم فلسـفه هاى غیر و نـه  پذیرش 
آنـان را درسـت مى دانـد. در پایـان، 
اسـتاد فلسـفه و عرفـان را موجـب 
پختگـى انسـان بـراى فهـم بهتـر 
دین دانسـته، شـاکله اصلى  فلسـفه 
اسـالمى را عنصـر عقالنى بـودن آن 

معرفـی کرده اسـت.

فلسفه و منطق
این مصاحبه به بررسـى نسـبت 
بیـن منطـق و فلسـفه و جایگاه 
منطـق در علوم حقیقى پرداخته 
را زیرمجموعـه فلسـفه و  و آن 
علمى ابزارى تعریف کرده اسـت 
کـه در همـه علـوم کاربـرد دارد. 
اسـتاد عسـکري در ایـن گفتگو 
نسـبت فلسـفه اولـى و منطـق 
را  فلسـفه  و  کـرده  بررسـى  را 
مسـئول مشـخص کردن موضوع 
و چارچوب کلى منطق دانسـته، 
منطـق را عهـده دار تفصیـل آن 
ایشـان  اسـت.  کـرده  معرفـی 
همچنیـن بـه اشـکاالت نسـبت 
منطق و فلسـفه و مسائلی از این 
دست پرداخته اسـت: آیا مسائل 
موجـب  علـوم  در  کشف شـده 
بازنگـرى منطـق مى شـود؟ آیـا 
فلسـفه هاى خاص موجب ایجاد 

منطـق خـاص مى شـود؟
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اجتهادفلسفی و فلسفه اجتهادی
حضرت آیت اهللا حسن ممدوحى*

اشاره
فقـط اینکـه آقایانـی که مدیرند به فلسـفه اهمیت دهنـد و بدانند که در معضالت کشـور، طلبه هایى می توانند پاسـخگو باشـند 
کـه بـه علوم عقلی مسـلط اند. اصـل مثبت و تعـارض متزاحمین و... به تنهایى کارسـاز نیسـت. مـن اعتقادم این اسـت، طلبه اى 
کـه مى خواهـد در جامعه علمى موفق شـود و جوابگوى مشـکالت جامعه اش باشـد، چـه در اتوبـوس و مترو و چه در دانشـگاه و 
حـوزه، یـا اینکه اگـر می خواهـد درس هایـش را متقن فرا بگیـرد، باید فلسـفه را خوب بخواند، هم فلسـفه اشـراق و هم مشـاء 
و هـم حکمـت متعالیـه را. حتمـاً  اشـارات را و منظومـه و نهایه را بخوانـد. بعد از اینهـا یک دوره اسـفار بخواند تا بتواند انسـانی 

شـود که خودش را جـا بیندازد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حضرت آیت اهلل ممدوحی، محقق و مدرس سـطوح عالی فقه، اصول و فلسـفه اسـالمی در حوزه های علمیه  اسـت. کتبی چون: اجتهاد و تقلید، حکمت حکومت فقیه، رسـاله ای در 

علـم امـام و مقاالتـی چون: انسـان و عمـل در قرآن، حکمت متعالیه،  والیت فقیه و نراقی از آثار علمی ایشـان اسـت.
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 یکـى از مباحـث دربـاره علـم فلسـفه، رابطه این 
علـم بـا اجتهاد اسـت. سـؤال اول این اسـت که آیا 
اجتهاد و فقاهت، رابطه اى با فلسـفه و فهم فلسـفى 

دارد؟ آیـا فلسـفه تأثیرى بـر اجتهـاد دارد یا نه؟
اسـتاد: بله بسـیاری از مسـائل فقهـی و خصوصـاً اصولی 
بـا عقالنیـت ارتبـاط کامـل دارد. یعنـی بـدون عقالنیـت 
نمی توانیـم از روایـات هـم اسـتفاده کنیـم. آنانـی می توانند 
اسـتفاده کننـد کـه عقالنیـت بهتـری دارند. در این سـخن 
شـبهه ای نیسـت. آن کسـی کـه عقالنیـت بهتـری دارد، 
اسـتنباط بهتـری دارد؛ مثـاًل االن در اصـول مـا بسـیاری از 
مسـائل، مباحـث عقلـی اسـت، مثل بحـث تـالزم و بحث 
مقدمـه واجـب. امـر به شـیء مقتضـی نهی از ضـد و بحث 
مسـتقالت و غیرمسـتقالت عقلیـه بحث هـای فلسـفی و 
عقلی انـد. اصـاًل بحث کـردن از اینکـه حکـم کلـی اسـت 
یـا جزئـی، جـزو مباحـث عقلی صـد درصـد اسـت. انطباق 
کلـی بر جزئـی، بسـیاری از اوقات رابطه تنگاتنگـی با نظام 
عقالنیـت دارد. مـا به خوبـی می بینیـم کسـانی کـه دارای 
وزانـت عقالنی انـد، ماّلتـر و نافذترنـد، از جملـه مرحـوم 
آیـت اهلل بروجـردی. ایشـان فیلسـوف بـه نـام بـود؛ منتهـا 
چـون مرجـع بـود، در آن روز صـالح نمی دیـد به عنـوان 
برجسـته  شـاگردان  از  وگرنـه  شـود،  شـناخته  فیلسـوف 
آخونـد کاشـی و جهانگیرخـان قشـقایی بودند. کسـانی که 
می توانسـتند شـاگرد جهانگیرخان قشـقایی و آخوند کاشی 
باشـند، در نظـام علمـی آن روزگاِر اصفهـان انگشت شـمار 
بودنـد. سـیدجمال الدین گلپایگانی و حاج آقا رحیـم ارباب و 
آیـت اهلل بروجـردی با هـم هم بحث بودنـد و خدمت مرحوم 
آخونـد کاشـی و جهانگیرخـان درس می خواندنـد. اینـان 
عرفـان هـم می خواندند و عرفـان نیاز به فلسـفه دارد؛ مانند 

اینکـه فلسـفه نیازمند منطق اسـت.

در بسـیاری از مسـائل روحانـی و انطبـاق قـرآن بـا حقایق 
دینـی نیـز صـد  درصد بـه عقالنیت نیاز اسـت. بـدون ذوق 
عقالنیـت اگـر کسـی بخواهـد در آیـات تعمـق و تدبر کند 
نمـی توانـد و شـما می بینیـد کـه آیـات شـریفه مسـتقیم 
می گویـد »و تلـک االمثـال نضربهـا للنـاس ومـا یعقلهـا 
اال العالمـون«.1 اصـاًل مخاطـب قـرآن چـه کسـی اسـت؟ 
اولوالعقـل. قـرآن پـر اسـت از دعـوت بـه عقـل و تعقـل. 
عقالنـی  اضافـه  دارای  کـه  کسـانی اند  قـرآن  مخاطـب 
دقیق انـد نـه عقالنیـت عرفـی کـه در بسـیاری از جهـان 
می گوینـد عـرف کافی اسـت. تازه اگـر ما معتقد باشـیم در 
فقـه، عـرف دخالـت دارد، آیـا منظور عرف غیر دقیق اسـت 
یـا اینکـه منظـور عرف دقیق عقالنی اسـت. هـر عرفی که 
اینجـا معیـار نیسـت. وقتی می گوییـم فالن مسـئله عرفی 
اسـت، آیا مراد عرف سـر کوچه و خیابان اسـت؟ نه، منظور 
از عـرف یـک عرف عقلی اسـت، یـک عرف دقیقی اسـت 
کـه می توانـد موضـوع بسـیاری از مباحـث باشـد؛ بنابراین 
بسـیاری از مباحـث مثـاًل مقدمـات و مالزمـات و مقدمـه 
واجـب، بحـث تزاحـم و... احتیـاج بـه زمینه هـای عقلـی و 
فکـریـ  فلسـفی دارنـد و در خیلـی از اوقـات بایـد تنقیـح 
منـاط کنیـم؛ بـرای مثـال وقتـی بخواهیـم از یـک کبرای 
کلـی، خصوصیـات صغـروی اسـتنتاج کنیـم؛ مثـاًل فرض 
کنیـد بخواهیـم از »کل الخمـر الحـرام« چنیـن برداشـتی 
بکنیـم؛ چـون مـا در روایـت داریـم »کل مسـکر حـرام« و 
»الخمـر مسـکر« و... . ایـن یـک منطـق می خواهـد یـک 
صغـری و کبـری و یـک نتیجه مـی خواهد. اگـر بخواهیم 
تشـخیص بدهیـم کـه آیا صغـری از مصادیق کبری اسـت 
یـا نـه، هیچ شـبهه نداریم بر اینکـه باید تشـریع بر موضوع 
صغـری منطبق شـود، تا بشـود الخمـر حـرام. در این زمینه 
مـا به خوبـی می بینیم که فلسـفه در البـه الی مباحث علوم 

دینـی، اعـم از اصول و تفسـیر و فقه و کالم، دویده اسـت و 
کسـانی کـه این را ندانند مشـکل اسـت.

دیگـر اینکـه در فقـه و همین طـور در اصـول، بسـیاری از 
بـزرگان مـا کـه صاحب نظرنـد، مثـل حـاج محمدحسـین 
اصفهانـی کـه آدم معقـول و عقالنـی صـد درصـد بـوده، 
اشـکال هایی وارد می کننـد. اگـر کسـی ایـن اشـکال ها را 
نفهمـد و بخواهـد وارد مباحـث شـود، ابهاماتـی باقی خواهد 
مانـد. پـس بایـد گفت بـدون بـرو برگرد امـکان نـدارد این 

علـم را از مسـائل دینـی کنـار زد.

بـا  مـا  بگویـد  و  کنـد  اشـکال  کسـى  اگـر   
منطق خوانـدن مى توانیـم بحث هایـى چـون تزاحم 
و تعـارض یـا بحـث مسـتقالت عقلیـه را بفهمیم و 
بـدون اینکه فلسـفه بخوانیـم، مى توانیـم در اصول 

و فقـه از پـس ایـن مسـائل بربیاییـم.
اسـتاد: آیـا بحـث اهـم و مهـم را می توانیـم بـا منطـق 
تشـخیص بدهیـم؟ یـا در آنجایـی کـه بعضـی از مقدمـات، 
تمامـا عقلـی انـد. اگرچه منطـق ابزار علـم اسـت، در چنین 
جاهایی کافی و رسـا نیسـت. مسـلماً احتیاج به فلسفه داریم.

 آیا قواعد فلسفى هم در اجتهاد نقشى دارند؟
اسـتاد: شـارع می گوید »یا ایهاالذین آمنوا صلـوا«. در اینجا 
مخاطـب کیسـت؟ مخاطـب نمازگزاران انـد. »یـا ایهاالذین 
آمنـوا صلـوا« مصلین انـد. اگـر مخاطـب کلـی باشـد، قابل 
انطبـاق بـر خـارج نیسـت؛ چـرا کـه شـارع به صـورت کلی 
حـرف زده اسـت. اگر یک نفـر فرد را در نظر گرفته باشـد ای 
عمـرو صلـوا ای زید صلـوا. این هم نیسـت. در اینجا شـارع 
بـا چه کسـی حـرف زده اسـت؟ بعضـی می گوینـد طبیعت 
المکلـف در اینجـا مخاطـب شـارع اسـت. تشـخیص اینکه 

مرحوم آیت اهللا بروجردى. ایشان فیلسوف به نام بود؛ منتها چون مرجع بود، در آن روز صالح نمى دید به عنوان فیلسوف شناخته شود، مرحوم آیت اهللا بروجردى. ایشان فیلسوف به نام بود؛ منتها چون مرجع بود، در آن روز صالح نمى دید به عنوان فیلسوف شناخته شود، 
وگرنه از شاگردان برجسته آخوند کاشى و جهانگیرخان قشقایى بودند.



طبیعـت المکلـف چیسـت و شـارع چطـور بـه او امـر می کند و اگـر امر کـرد، آیا سـرایت به 
عقل می کند، همگی مسـائل دقیق فلسـفی اند. از این قبیل مسـائل اگر بخواهیم بشـماریم، 
زیـاد اسـت. ای کاش فرصـت داشـتیم و تفحـص می کردیـم چقـدر مطالب در اینجا هسـت 
کـه اگـر آن مباحـث نباشـد، امکان تحقیق نیسـت. خود بحث اصالـت الوجود، در بسـیاری از 
مباحـث اصولـی و فقهـی دخالت تـام دارد. فرق بین اصالـت وجود و ماهیـت در آنجاها کاماًل 
ملحوظ و بّین اسـت اینکه اگر این باشـد، سـخن چنین اسـت و اگر آن باشـد، سـخن دیگری 
مطـرح می شـود. در این گونه مسـائل اسـت کـه ما قطعـاً به فلسـفه نیازمندیم. اگر کسـی از 

فلسـفه بری باشـد، در اجتهادش شـبهه است.
حتـی بسـیاري از کسـانی کـه صد درصـد با فلسـفه مخالف اند، توجـه ندارند کـه حرف هایی 
کـه می زننـد، خود فلسـفی اسـت. او مال و مجتهد اسـت و نمی داند حرف هـای عقلی می زند. 

بدون فلسـفه نمی شود فلسـفه را رد کرد.

 در بحـث معـارف مثل اعتقادات و مسـائلى از این قبیل که ارتباطش با فلسـفه 
کمـى روشـن تر اسـت، ایـن سـؤال مطـرح اسـت که آیـا فقه معـارف، نیـاز به 

اجتهـاد دارد و ایـن اجتهاد آیا متکى به دانسـتن فلسـفه اسـت؟
اسـتاد: بلـه، همین علم کالم، علم به حقایق شـرعیه اسـت. بحث اینکه خـدای  تعالی یکی 
اسـت، بحـث از توحیـد اسـت و اگر کسـی بـدون اینکه مسـائل عقلیـ  فلسـفی برایش حل 
شـده باشـد، وارد چنین مسـائلی شـود، بی شـک در اثبـات آن به مشـکل برمی خـورد. به هر 
طریقـی کـه بخواهـد آن را اثبـات کند، گیر می افتد، مگر اینکه به مسـیری برگشـت کند که 
دومـی نـدارد؛ یعنی بعضی از مسـائل دومی ندارد. بعضی از مسـائل این اسـت که اصال تصور 

دوم برایـش محـال اسـت. مثل الوجود، بـرای الوجود چه تصـوری می کنیم.
بایـد وجـود را و بسـاطت وجـود را درسـت تصور کـرد. مرحوم آخونـد در اسـفار می فرماید که 
تصـور بسـیط جـز در من خصـه اهلل حاصل نمی شـود. باألخره کسـانی که مـال و مجتهدند، 
واقعـاً می تواننـد بسـیط یـا تصـور کلی را تصـور کننـد. مرحوم طباطبایـی می فرمایـد: تصور 
کلـی بـرای بسـیاری از اشـخاص محـال اسـت. اینها تصـور فـرد و خیال منتشـر می کنند و 
فکـر می کننـد تصـور کلـی کرده انـد. می فرمـود اگر تصـور کلـی بکنیم، مثـاًل در »الشـجر 
الکلی«، شـجر کلی سـاقه اش با شـاخه اش با تنه اش با ریشـه اش باید یکی باشـد. اگر شـما 
یک شـجری تصور بکنید که ریشـه اش در زمین، تنه اش در وسـط کار و سـاقه و شـاخه در 
باالیـش اسـت، ایـن ذات وضع اسـت و هر چه ذات وضع باشـد، جزئی اسـت. پس شـما فرد 
منتشـر تصـور کردیـد. چه کسـی می تواند چنین تصور بکند؟ آن کسـی که در نظام فلسـفی 
جـا افتـاده باشـد. در فقـه، کالم و فلسـفه، بسـیار مسـائل کلی داریـم، اال اینکه معـارف فقط 
عقالنـی خالص اند. شـما بایـد با عقل خالص آنهـا را تصور کنید. اگر وارد علم فقه می شـوید، 
قبـل از آن بایـد خـدا را اثبـات کنید. با آیه و روایت می شـود خـدا را اثبات کـرد؟ چه موقع آیه 
و روایـت حجـت اسـت؟ آن گاه که کسـی بداند خدایی اسـت و خـدا این آیه و روایـت را آورده 

اسـت. حـال اگـر با آیـه و روایت نشـد اثبات کنـد با چه چیـزي باید اثبـات کند؟
حـاال خـدا را اثبـات کردیـد. توحیـد را با چه چیـزي اثبات می کنید؟ اگـر خدا را اثبـات کردید، 
رسـالتش را چـه؟ به چـه دلیل خدای تعالی برای مردم پیغمبری بفرسـتد؟ یکـی از بهترین ها 
راه هـا عقـل اسـت. بعـد بسـیاری از مسـائلی کـه مربـوط به نبوت اسـت و نبـوت را بـه آنها 
می شناسـیم، مطـرح می شـود که اثبـات آنها نیز بـا عقل اسـت. همین طور تمـام این اصولی 
کـه مـا داریـم احتیاج به عقل دارد. معاد عقالنی اسـت. درسـت اسـت که کتاب و سـنت هم 
گفتـه کـه معـادی هسـت و مـا هـم آن را قبـول می کنیـم؛ اما وقتـی قـرآن راجع بـه معاد و 
آینـده بشـریت صحبـت می کنـد، در حقیقـت دارد با بشـر، عقالنی سـخن می گویـد و به او 
می گویـد: پاشـو ببین عاقبتت چیسـت؟ تو آدم متغیری هسـتی، می میـری. بعد از ایـن دنیا و 
بعـد از مـردن، عالَـم فـرق می کند: »یـوم تبـدل االرض غیر االرض والسـموات ...«. بـا آیه و 
روایـت که نمی شـود آیـه را معنا کرد؛ حتما بایـد از قبل، مجهز به میزانی باشـیم و آن میزان، 

بســیارى از مسائل فقهى و خصوصاً اصولى با عقالنیت ارتباط کامل دارد. یعنى بدون عقالنیت نمى توانیم از روایات هم استفاده کنیم. 
آنانى مى توانند استفاده کنند که عقالنیت بهترى دارند.
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عقـل اسـت. در روایـات و آیات راجع به عقل آن قدر مسـئله 
داریـم کـه اگر بـه این عنصر کمتریـن خدشـه را وارد کنیم، 

انسـان معذور از نظام های علمی اسـت. 

 آیـا در بحـث معـارف، اصـول ویـژه اى عـالوه بر 
مسـائل اجتهـاد و فقاهت داریـم؟ مثالً فـرض کنید 
خبـر واحـد در فقـه حجت اسـت. آیا در معـارف نیز 

اسـت؟ حجت 
اسـتاد: چون معـارف وادي عقالنیت اسـت و در عقالنیت، 
خبـر واحـد ظـن آور اسـت خبـر واحـد بـه کار نمی آیـد. در 

فلسـفه، فقـط برهـان بـه کار می آید.

 بـا توجـه بـه مطالبى که گفتیـد آیا در فلسـفه نیز 
نیازمنـد اجتهادیـم یا خیر؟

اسـتاد: فلسـفه یعنی اجتهاد، یعنی اعتقاد علمی پیدا کردن، 
وگرنـه بـا تعبـد کـه نمی شـود. نمی شـود گفـت اصالـت با 

ماهیـت نیسـت و من هـم می گویم.

 بـراى اجتهـاد مصطلـح روال روشـنى اسـت؛ اما 
آیـا بـراى اینکـه در فلسـفه و در معارف بـه اجتهاد 

برسـیم، راه و روش روشـنى وجـود دارد؟
اسـتاد: بایـد خـوب تمرین کـرد؛ البته نه طلبه هایـی که در 
ابتداي راه اند. وقتی انسـان وارد مسـائل ابتدایی شد و تمرین 
کـرد، چه بسـا بـا تمریـن می تواند مسـائل دیگـر را هم که 
در کتـاب نیسـت حـل کند یـا به بسـیاري اشـکال هایی که 
بعدهـا مطرح می شـود پاسـخ دهـد. این بـا قواعـدی که در 
دسـت اسـت ممکن اسـت؛ یعنی شـخص با قواعد اولیه اي 
کـه در دسـت دارد می توانـد اسـتنباط کنـد و مجهـوالت را 

معلـوم کند.
 آیـا برنامـه خاصى براى فلسـفه خوانى پیشـنهاد 

مى کنید؟
اسـتاد: وقتی طلبـه وارد می شـود باید اصطالحـات را بداند 
و خوانـدن علـم کالم بـرای او خـوب اسـت و او را قدری به 
این مسـائل نزدیک می کنـد؛ مثاًل ماهیت را شـرح می دهد، 
امـکان را شـرح می دهـد، امتنـاع و وجوب را شـرح می دهد. 
طلبه بسـیاری از مسـائل را در کالم می خوانـد. وقتی به این 
اصطالحـات رسـید، بایـد بـه یـک بلـوغ فکری هم برسـد؛ 
یعنـی بـا معالـم و شـرح لمعه شـروع کنـد نمی شـود. طلبه 
مسـتعد خوب بعد از خواندن رسـائل و مکاسـب و کفایه باید 
وارد بشـود و وقتـی وارد می شـود کتابی ماننـد بدایة  الحکمه 
و نھایة الحکمـه مرحوم عالمه طباطبایی را بخواند و بعد هم 
منظومه و اشـارات را بخواند. من اعتقادم این اسـت طلبه ای 
کـه می خواهـد در جامعـه علمـی موفـق شـود و جوابگـوی 
مشـکالت جامعـه اش باشـد، چـه در اتوبـوس و متـرو و چه 
در دانشـگاه و حـوزه، یـا اینکه اگر می خواهـد درس هایش را 
متقـن فـرا بگیرد، باید فلسـفه را خـوب بخواند، هم فلسـفه 
اشـراق و هم مشـاء و هم حکمـت متعالیه را. حتماً  اشـارات 
را و منظومـه و نهایـه را بخوانـد. بعد از اینها یک دوره اسـفار 
بخوانـد تـا بتوانـد انسـانی شـود کـه خـودش را جا بینـدازد. 
چنـدی قبـل یک نفـر آمده بـود و ادعا می کرد هیـچ قانونی 
در علیـت نداریم. دو تا قضیه پشـت سـر هم واقع می شـوند 
و فـالن اتفـاق رخ می دهـد. طـرف مقابلش بـه او گفت این 
ادعایـی کـه می کنیـد با دلیل اسـت یـا نـه. او پاسـخ داد: با 
دلیـل اسـت. شـخص مقابـل گفـت: آن دلیل همـان قانون 
علیت اسـت. کسـی که منکـر قانون علیـت اسـت از ارتکاز 

خـودش کـه قانون علیت اسـت، خبر نـدارد. 

 آیـا عالوه بر تأثیرهاي مسـتقیم قضایاى فلسـفى 
بـر اجتهـاد مصطلـح و اجتهـاد در کالم و معـارف، 
مى توانیـم تأثیـر دیگـرى بـراى فهم فلسـفه قائل 

شـویم؟ به این معنا که کسـى که فیلسـوف و عارف 
اسـت، چـون جهـان و انسـان را بهتر مى شناسـد، 

فقـه را هم بهتر مى شناسـد.
اسـتاد: کسـی کـه فیلسـوف اسـت، قطعـاً قـرآن را بهتـر 
می شناسـد. کسـی که فیلسـوف اسـت و ذهن نقاد و خوبی 
دارد، زوایـای روایـات را بهتـر کشـف می کنـد؛ زوایایـی کـه 
ذهـن عرفـی نمی توانـد کشـف کند؛ چـون ذهن فیلسـوف، 
نقاد اسـت و ورزیده. این آدم کارکرده اسـت. به اضافه اینکه 
چنین شـخصی وقتی به مشـکالت اجتماعـی برمی خورد و 
در محاصـره واقع می شـود، با مهارت تمام خـودش را بیرون 
می کشـد. مرحوم آقای مطهـری گاهی در بین دانشـجویان 
قـرار می گرفت. در دانشـکده الهیات، دانشـگاه را نجـات داد، 
وگرنـه اریانپـور در دانشـکده الهیـات هم طلبه هـا را می زد و 
هـم ملحـد تمـام عیار بـود و هم هیچ کـس نبود کـه جواب 
شـبهاتش را بدهـد. مرحـوم مطهـری کـه وارد شـد، او فرار 
کـرد و رفـت. آیـا دیگران می توانسـتند چنیـن کاري بکنند؟ 
نمی توانسـتند. همیـن االن آقـای مصبـاح، آقـای جـوادی 
خـوب وارد مسـائل می شـوند. آیـا دیگـران می تواننـد؟ از 
علمـاي دیگـر می تـوان بـه مالمحسـن فیـض اشـاره کرد. 
او در وافـی با چه دقتی وارد مسـائل شـده اسـت. آیا صاحب 

وسـائل نیز چنین مسـلط اسـت؟

 اگر نکته اى باقی مانده است در پایان بفرمایید.
اسـتاد: فقـط اینکـه آقایانی کـه مدیرند به فلسـفه اهمیت 
دهنـد و بداننـد که در معضالت کشـور، طلبه هایی می توانند 
پاسـخگو باشـند که به علوم عقلی مسـلط اند. اصل مثبت و 

تعارض متزاحمین و... به تنهایی کارسـاز نیسـت.

پی نوشت ها:
1. عنکبوت: 43.

توجه به معنویت در ترویج و توسعه  فلسفه اسالمى(2)
«ما نباید بگذاریم فلسفه تبدیل بشود به یک سلسله ذهنیاِت مفقود از معنویت [و] از خدا. راهش هم، تقویت فلسفه 
مالصدرا است؛ یعنى همین راهى که مالصدرا آمده،  به نظر من راه درستى است؛ یعنى آن فلسفه است که آدم را 
وادار مى کند که هفت  ســفر،  پیاده برود حج، پشت پا بزند به دنیا [و] بى اعتنایى بکند به همه زخارف دنیوى... راه 
فلسفه بایستى راه تدین و افزایش ارتباط و اتصاِل انسان به خدا باشد. این را در آموزش فلسفه،  در تدوین کتاب 
فلسفى، ... باید رعایت کرد. اهل فلسفه اى که ما قبالً  دیده بودیم، کسانى بودند که از لحاظ معنوى و از لحاظ الهى 
و از لحاظ ارتباطات قلبى و روحى با خداوند هم از بقیه افرادى که در زمینه هاى علمى حوزه هاى ما کار مى کردند،  

بهتر و زبده تر و شفاف تر بودند».

کالم رهبرى



تأث� كالم اسالمی بر فلسفه اسالمی

                        حجت االسالم و المسلمین محمدصفر جبرئیلی*

خالصه
شـهید مطهـرى معتقـد بـود: «بعـد از خواجه نصیرالدین طوسـی، سرنوشـت کالم به کلـی تغییر کرد و بیشـتر رنگ فلسـفی به 
خـود گرفـت؛ یعنـی تا حـد زیادي کالم را از سـبک حکمـت جدلی به سـبک حکمت برهانـی نزدیک کـرد...» علـت آن نیز این 
بـود کـه: «.. بعـد از شـرح تجرید، بیشـتر بحث هـا در یک دوره اي به دسـت گروهـی افتاد که اینهـا نیمه متکلم و نیمه فیلسـوف 
بودنـد، مثـل قوشـچی، صاحـب مواقف، شـارح مواقـف، صاحب المقاصـد، شـارح المقاصد و امثـال این ها و بـاز بعـد از دوره این 
نیمه متکلم هـا و نیمه فیلسـوف ها، دوبـاره دور می افتـد دسـت فیلسـوفان بعـدي، صدرالدیـن دشـتکی، غیاث الدین دشـتکی، 
دوانـی و امثـال اینهـا و بعد دیگر منتقل می شـود بـه دوره اصفهان، میردامـاد، مالصدرا و نظایـر اینها که اینها دیگـر با متکلمین 
طـرف می شـوند و نظریات فلسـفی را که متکلمین بـا آرا و نظریات خودشـان مخلوط کرده بودنـد، تهذیب می کننـد و آراي آنها 

را جـدا کـرده و دور می ریزند»....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم و المسـلمین محمدصفـر جبرئیلـی، محقـق و مـدرس کالم و عقاید اسـالمی اسـت. مقاالتی چون: دین و فلسـفه در مکتب افالطونی، فلسـفه علـم کالم و کلیات و 

کتابشناسـی شـناخت از آثار علمی ایشـان است.

از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهري



۵٧

متکلم و حکیم1
در میـان دانشـمندان مسـلمانی که به علوم عقلـی پرداخته و 
اهـل برهـان و اسـتدالل اند، می تـوان از دو طایفـه حکیمان 
و متکلمـان نـام بـرد.2 این دو طایفـه علی رغـم امتیازاتی که 
نسـبت به هـم دارند، از وجوه مشـترکی نیـز برخوردارند و آن 
اینکـه »هر دو به حسـب ظاهر متکی به دالیـل عقلی اند«.3 
در عیـن حـال کـه متکلمـان را نیـز اهـل تعقـل و برهـان و 
اسـتدالل می دانیم، باید توجه داشـت که ایـن دو طایفه، »در 

واقع دو مسـلک و دو مشـرب متفـاوت دارند«.4
اسـتاد شـهید در مقام تعریف از متکلم و حکیـم و بیان امتیاز 

آن دو در مسـلک و مشـرب، درباره متکلم می فرمایند:
1. »آنچـه معمول و مشـهور اسـت این اسـت کـه متکلمان 
در مسـائل الهیـات، اسـتدالالت عقلی را با تطبیـق بر مبانی 
دینـی بـه کار می برنـد؛ یعنـی بـا توجه بـه انطباق بـا اصول 
مبانـی دینی اسـت که به براهیـن عقلی اعتمـاد می کنند«.5
2. »متکلـم خـود را متعهـد بـه دفـاع از اسـالم و حریـم آن 

می دانـد و هـدف او قبـاًل تعییـن شـده اسـت«.6
3. بـه تعبیـر صحیح و تعریـف و توصیف واقعـی »متکلمان 
و روش  متـد  عقلـی،  اسـتدالالت  در  نـه  کـه  کسـانی اند 
صحیحـی دارنـد و نـه در اسـتخراج معـارف از اصـول و 
مبانـی دینـی. بدون آنکه مسـائل عقلی در دستشـان باشـد، 
وارد مباحـث عقلـی می شـوند و در برخـورد بـا مسـائل دینی 
نیـز طـرز تفکري سـطحی و عامیانـه دارند و در هـر دو مورد 

سـطحی فکـر می کننـد«.7
شهید مطهري درباره حکیمان می فرماید:

1. »مبانـی دینـی را در اسـتدالالت خود دخالـت نمی دهند و 
در مسـائل الهیات همان طور سـلوک می کنند که در مسـائل 

طبیعیات و ریاضیات«.8
2. »بحـث فیلسـوف یـک بحث آزاد اسـت؛ یعنی فیلسـوف 
هدفـش قبـاًل تعیین نشـده اسـت کـه از چه عقیـده اي دفاع 

کند«.9
3. » حکیمـان برخـالف آنـان )متکلمـان( در هـر دو مـورد 

عمیق تـر فکـر می کننـد«.01
بـراي  نقص هایـی  علی رغـم  نهایـت،  در  اسـتاد  حضـرت 
متکلمـان در مقابـل حکیمـان برمی شـمرد، در حفـظ مقـام 
متکلمـان چنین می گوید: »البته در میان متکلمان و کسـانی 
کـه در علـم کالم کتـاب نوشـته اند، محققان زبردسـتی هم 
وجـود دارنـد؛ ولـی راه و روش آنـان از راه و روش حکمـا دور 
نیسـت و الطائالت متکلمان را به دور افکنده اند و در حقیقت 

بیـش از آن حـد کـه متکلم باشـند، حکیم انـد«.11
تداخل کالم و فلسفه

علی رغم اختالفاتی که میان متکلمان و حکیمان در مشـرب 
و روش و حتـی مبنـا و دیـدگاه )نسـبت بـه مسـائل عقلی(21 
وجـود دارد، ایـن دو گـروه از مشـترکات زیـادي برخوردارنـد. 
»بسـیاري از مسـائلی که در قلمرو فلسـفه بود، در قلمرو علم 
کالم هم قرار گرفت. فلسـفه و کالم مسـائل مشترک زیادي 
دارنـد. اگـر کسـی کتـب کالم را خصوصـاً کتـب کالمیه اي 
کـه از قـرن هفتم بـه بعد تألیف شـده مطالعه کنـد، می بیند 
اکثـر مسـائل کالم اسـالمی همان هایی اسـت که فالسـفه 
)خصوصاً فالسـفه اسـالمی( در کتب خود مطـرح کرده اند«.

اسـتاد شـهید عقیـده دارنـد: »بعـد از خواجـه نصیرالدیـن 
طوسـی31 سرنوشـت کالم به کلـی تغییر کرد و بیشـتر رنگ 

فلسـفی به خود گرفـت؛ یعنی تا حد زیادي کالم را از سـبک 
حکمت جدلی به سـبک حکمـت برهانی نزدیک کـرد...«.41

شـهید مطهـري دربـاره اینکه چـرا این تغییـر ایجاد شـده و 
علـت این همگونـی و تقارن فلسـفه و کالم چه بوده اسـت، 
می فرماینـد: »بعـد از شـرح تجریـد بیشـتر بحث هـا در یک 
دوره اي بـه دسـت گروهـی افتـاد کـه اینهـا نیمه متکلـم و 
نیمه فیلسـوف بودنـد، مثـل قوشـچی،51 صاحـب مواقـف،61 
شـارح مواقف،71 صاحب المقاصد،81 شـارح المقاصد91 و امثال 
اینهـا و بـاز بعـد از دوره این نیمه متکلم ها و نیمه فیلسـوف ها، 
دوبـاره دور می افتـد دسـت فیلسـوفان بعـدي، صدرالدیـن 
دشـتکی،02 غیاث الدیـن دشـتکی،12 دوانـی22 و امثـال اینهـا 
و بعـد دیگـر منتقل می شـود بـه دوره اصفهـان، میردامـاد،32 
مالصـدرا42 و نظایـر اینها کـه اینها دیگر بـا متکلمین طرف 
می شـوند و نظریات فلسـفی را که متکلمین بـا آرا و نظریات 
خودشـان مخلـوط کرده بودنـد، تهذیب می کننـد و آراي آنها 

را جـدا کـرده و دور می ریزنـد«.52
شـهید مطهـري می فرماینـد: »خواجـه نصیرالدیـن تـا حـد 
زیـادي کالم را از سـبک جدلـی به سـبک حکمـت برهانی 
نزدیک کرد«.62 ایشـان در جاي دیگـر در توضیح این عبارت 
فرموده انـد: »یعنـی هدف هـاي کالمی با معیارهاي فلسـفی 

نـه بـا معیارهاي کالمـی توجیه می شـد«.72
البتـه بعـد از دوره خواجـه نصیـر، کالم همـان مقدار سـبک 
جدلـی را نیـز از دسـت داد و تمـام آن برهانـی شـد، چنانکـه 
شـهید مطهـري فرموده انـد: »ولـی در دوره هـاي بعـد کالم 
تقریبـاً سـبک جدلی خود را به کلـی از دسـت داد و همه پیرو 

حکمـت برهانی شـدند«.82
در ایـن زمـان بود که کالم اسـتقالل خود را از دسـت داد و از 
رویارویی با فلسـفه افتاد. اسـتاد به همین مناسبت می نویسد: 
»در حقیقت کالم اسـتقالل خود را در مقابل فلسـفه از دست 
داد«.92 شـاید بتـوان گفـت بـا ظهـور خواجـه طوسـی، کالم 
به عنـوان یـک علم مسـتقل و مهاجـم در مقابل فلسـفه، به 
افـول گراییـد و همین مقدمه اي شـد تا کالمـ  البته مسـائل 
الزم آنـ  ذوب در فلسـفه شـود و جزئی از مباحث فلسفه قرار 
بگیـرد. اسـتاد مطهـري در این بـاره چنین تصریـح کرده اند: 
»فالسـفه شـیعی متأخر از خواجه، مسـائل الزم کالمی را در 
فلسـفه مطرح کردند و با سـبک و متد فلسـفی آنها را تجزیه 

و تحلیـل کردند«.03
سیر کالم اسالمی

بـا اسـتناد بـه نظریات اسـتاد شـهید شـاید بتوان سـیر کالم 
اسـالمی را در تعامـل بـا فلسـفه چنین بیـان کرد:

1. کالم قبـل از خواجـه نصیرالدیـن طوسـی سـبکی جدلی 
داشـت و در مقابـل فلسـفه مطـرح بـود. اسـتاد مطهـري در 
این باره می نویسـد: »متکلمین اسـالمی از بدو ورود فلسـفه 
در اسـالم، قرن هـا با فالسـفه نبـرد کردند و خدشـه هایی بر 
قواعـد فلسـفی وارد کردنـد و حتی در اصول مسـلم و مبادي 

اولیه فلسـفه نیز شـک و تردیـد روا داشـتند...«.13
2. کالم در عصـر خواجـه نصیرالدیـن و مقـداري بعـد از آن، 
سـبک برهانـی بـه خود گرفـت و بیشـتر رنگ فلسـفی پیدا 
کـرد23 و رو بـه افـول گراییـد. به تعبیر اسـتاد شـهید »کالم 

تحت الشـعاع فلسـفه قرار گرفـت«.33
3. کالم در دوره هـاي بعـد از خواجـه نصیرالدین، یعنی عصر 
میر داماد و مالصدرا تماماً برهانی شـد و جزو مسـائل فلسـفه 

قـرار گرفـت. در ایـن عصـر بـود که کالم اسـتقالل خـود را 
از دسـت داد، چنان کـه اسـتاد مطهري می فرمایند: »فلسـفه 
اسـالمی یـک قدم به طـرف کالم نیامـد. ایـن کالم بود که 
به تدریـج تحت نفوذ فلسـفه قرار گرفت و آخر کار در فلسـفه 

هضم شـد...«.43
حضرت اسـتاد در مقام مقایسـه بین کالم متکلمان و مباحث 

کالمِی فیلسـوفان، موارد زیر را متذکر شـده اند:
1. فیلسـوفان در ارائـه مباحـث کالمـی موفق تـر بوده انـد. 
»[فیلسـوفان] از متکلمیـن کـه با سـبک قدیـم وارد و خارج 
می شـدند، موفق تـر بوده انـد؛ مثاًل صدرالمتألهیـن و یا حاجی 
سـبزواري اگرچـه در زمره متکلمیـن در نیامده انـد، اما از نظر 

وجـودي از هـر متکلمی اثـر وجودي بیشـتر داشـته اند«.53
2. فیلسـوفان در بیـان آراي کالمـی بـه واقـع نزدیک تـر 
بوده انـد. »حقیقت این اسـت کـه اگر به متون اصلی اسـالم، 
یعنـی قرآن، نهج البالغـه، روایات و ادعیه مأثـوره از اهل بیت 
مراجعـه کنیم، این سـبک را به زبان منطق اصلی پیشـوایان 

دینـی نزدیک تر می بینیـم«.63
اسـتاد در جاي دیگر فرموده اند: »کالم بیشـتر از فلسفه از این 
معـارف دور بوده اسـت... بلکه خود حجابـی در راه این معارف 

است«.73 بوده 
البته باید توجه داشـت کـه این امتیازات فلسـفه در گرو الهام 
از قـرآن و روایـات معصومان)علیهـم السـالم( اسـت که این 

نیز خود از مختصات فلسـفه و کالم شـیعی اسـت.
نقش کالم و متکلمان در فلسفه اسالمی

بـا توجـه بـه مباحثـی کـه دربـاره تداخـل کالم و حکمـت 
اسـالمی گفتیـم و دیدگاه هایی که در هضم کالم در فلسـفه 
اسـالمی بیـان کردیـم، آنچـه نباید مـورد غفلت واقع شـود، 
تأثیـر زیـاد و قابل توجهی اسـت کـه علـم کالم و متکلمان 
اسـالمی بر فلسـفه اسالمی داشته اند. اسـتاد مطهري در این 
بـاره می فرماینـد: »ایـن مباحث کمک مـدد فراوانـی کرد به 
حکما و فالسـفه اسـالمی در مسـائل الهیات. یکی از جهاتی 
کـه فلسـفه اسـالمی در مسـائل الهیـات بالمعنـی االخـص 
سـرزمین هاي جدیـدي فتـح کـرد و فاصلـه اش بـا فلسـفه 
یونانـی و اسـکندرانی زیاد شـد، مایه هایی اسـت کـه از کالم 

گرفت«.83 اسـالمی 
ایشـان در جـاي دیگـري می فرماینـد: »بـدون شـک طبـق 
گواهـی تاریخ تحول فلسـفه در اسـالم، پیدایش بسـیاري از 
نظرهـاي دقیـق فلسـفه، در خـالل همین نبردهـاي کالم و 

فلسـفه صورت گرفتـه...«.93
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه ایـن تأثیـر یـک طرفـه نبوده 
و فلسـفه نیـز بـه تناسـب بـر کالم اثراتـی گذاشـته اسـت، 
چنان کـه شـهید مطهـري می فرمایند: »فلسـفه اسـالمی و 
کالم اسـالمی در یکدیگـر زیـاد تأثیـر کرده انـد. یکـی از آن 
تأثیرات این اسـت که کالم براي فلسـفه مسـائل جدیدي را 
مطرح سـاخت و فلسـفه نیز موجب شـد دایره کالم وسـعت 
یابـد؛ بـه ایـن معنـا که ضـرورت طـرح بسـیاري از مسـائل 

فلسـفی در قلمـرو کالم الزم شـناخته شـد...«.
متکلمان از دو راه بر فلسفه تأثیر گذاشته اند:

1. راه مثبـت: »کـه افق هاي تازه و نویی گشـودند و مسـائل 
ویـژه اي طـرح کرده انـد؛ اگرچـه خـود از عهـده حـل آنهـا 

برنیامدند«.04
2. راه منفی: »سـهم متکلمان در بسـیاري از مسـائل فلسفه 



اسـالمی از جنبـه منفـی اسـت؛ یعنی از جنبـه ناخن زدن و تخریب اسـت و متکلمیـن همواره 
کوشـش داشـته اند نظرات فالسـفه را بکوبنـد و در آنها تشـکیک نمایند و نظـرات دیگري در 
مقابـل نظـر آنهـا ابـراز دارند. بالطبـع زمینه را بـراي برخـورد عقایـد و آرا فراهـم می کرده اند و 
در خـالل همیـن اصطکاک هـا و تصادم هـا بـوده کـه برقی جهیـده و افکار نوي پـا به عرصه 
گذاشـته اسـت. فلسـفه اسـالمی قسـمتی از پیشـرفت و توسـعه خـود را مدیـون تشـکیکات 

متکلمین اسـت«.14
»عکس العمل نشـان دادِن فلسـفه اسالمی نسبت به کالم، مسـائل جدیدي را به میان آورد که 

در فلسـفه هاي قدیم یونانی و اسکندرانی سابقه نداشت«.24
امـا بایـد توجه داشـت کـه نتیجه این تأثیر چنان نیسـت که فلسـفه بـه جانـب کالم گراییده 
باشـد، بلکـه برعکـس، ایـن کالم بود که به مـرور زمان و در طی چند مرحله در فلسـفه هضم 
شـد و اسـتقالل خود را از دسـت داد: »تصور بعضی این اسـت که فلسـفه اسـالمی تدریجاً به 
جانـب کالم گراییـده اسـت و در فلسـفه صـدرا ایـن دو با یکدیگر یکـی شـده اند... این تصور 
غلـط اسـت. فلسـفه اسـالمی یک قـدم به طـرف کالم نیامـده و ایـن کالم بود کـه به تدریج 

تحـت نفوذ فلسـفه قـرار گرفت و آخر کار در فلسـفه هضم شـد...«.34
اسـتاد در مقـام بیـان دلیـل بر این مدعا که فلسـفه هیـچ گاه به سـمت کالم نگراییده اسـت، 
می فرماینـد: »... زیـرا حتـی یـک مسـئله 
از مسـائل مـورد اختـالف فلسـفه و کالم را 
نمی تـوان پیدا کرد که فلسـفه تسـلیم کالم 
شـده باشـد. بلکه کار به عکس اسـت. کالم 
تدریجاً تسـلیم فلسـفه شـد. مقایسـه کتب 
کالمـی قـرن سـوم و چهـارم ماننـد کتـاب 
مقـاالت االسـالمیین اشـعري44 بـا کتـب 
کالمـی قـرن هفتم و هشـتم و نهـم و دهم 
و یازدهـم ماننـد کتاب هاي تجریـد و مواقف 
و مقاصـد این مطلب را روشـن می کنـد«.54
»آري فلسـفه اسـالمی توانسـت با گذشـت 
زمـان کالم را در خـود هضـم کنـد؛ امـا بـا 
گذشـت زمـان نیـز بیشـتر تسـلیم معـارف 
قـرآن و آثـار عرفانـی اسـالم شـد. حسـاب 
معـارف قرآن و نهج البالغه و قسـمتی دیگر 
از مآخذ معارف اسـالمی از حسـاب کالم جدا 
اسـت. کالم پیـش از فلسـفه از ایـن معارف 
دور بوده اسـت، بلکه خود حجابـی در راه این 

معـارف بوده اسـت«.
اسـتاد شـهید بـا توجـه بـه تأثیـر کالم بـر 
مباحـث فلسـفه اسـالمی، ایـن مباحـث را 

کرده انـد: تقسـیم بندي  چنیـن 
1. مسـائلی که تقریباً به همـان صورت اولی 
باقـی مانـد و مسـلمانان هیچ گونـه تصـرف 
یـا تکاملـی در آن ایجـاد نکردنـد یـا اینکـه 
تغییراتـی که ایجاد کردند به قـدري نبود که 

شـکل و قیافه مسـئله را عـوض کند.
2. مسـائلی کـه فالسـفه اسـالمی آنهـا را 
را  آنهـا  پایه هـاي  یعنـی  کردنـد؛  تکمیـل 
محکم تـر و آنهـا را مسـتدل تر کردنـد، بدین 

صـورت کـه شـکل برهـان را عـوض کردنـد یـا براهینـی بـر آنهـا افزودنـد.
3. مسـائلی کـه در فلسـفه قدیـم یونانی مبهم و تاریک بودند و در فلسـفه اسـالمی روشـن و 
مشـخص شـدند؛ هرچنـد از لحاظ نـام و عنوان تغییـر نکردند. تفاوت بسـیاري میـان صورت 

قدیـم یونانی و جدید اسـالمی مشـاهده می شـود.
4. مسـائلی که حتی عنوانش تازه و جدید اسـت. چنین مسـائلی موضوع بی سـابقه اي است که 

فقط در جهان اسـالم طرح و عنوان شـده است.64
آنچـه از ایـن تقسـیم مـورد نظـر این نوشـتار اسـت، این اسـت کـه کالم و عرفـان و معارف 
اسـالمی بیشـتر در قسـم چهارم نقش داشـته و اثراتی گذاشـته اند؛ هرچند تأثیر آنها بر دیگر 

اقسـام، خصوصـاً قسـم دوم را نباید نادیـده گرفت.
مسائل وجود74

اسـتاد مطهـري می فرماینـد: »در مسـائل وجود که اسـاس و مبناي فلسـفه صدرا اسـت، هم 
عرفـا سـهیم اند و هـم متکلمیـن«؛84 البتـه چنان که اسـتاد تصریـح فرموده انـد، کیفیت طرح 
این گونه مسـائل در فلسـفه اسـالمی نسـبت به عرفان و کالم متفاوت اسـت: »این مسائل در 
نـزد متکلمیـن یا عرفا حالت بسـیط و سـاده تري داشـته و به عالوه بـا روش صحیح عقالنی ـ 

 فلسـفی تجزیه و تحلیل نمی شـده است«.94
در میـان مسـائل وجـود ایـن تأثیـر در مواردي جلوه بیشـتري دارد کـه از آن مـوارد می توان به 
زیـادت وجـود بـر ماهیت، اصالت وجود، مسـاوقت وجود با شـیئیت، وجود ذهنـی، اعاده معدوم 
و مـوارد دیگـري اشـاره کـرد، چنان کـه اسـتاد خـود بـه این مسـئله و اهمیـت توجه بـه آن و 
بررسـی آن تصریـح فرموده انـد: »... قسـمت عمده [مسـائل وجود] که از نظر فالسـفه اصالت 
وجـودي مفتـاح حل معضالت فلسـفی اسـت. تا اندازه زیـادي مرهون مناقشـات متکلمین در 
این زمینه ها بوده اسـت. شـاید در محل هاي مناسـبی موفق شـویم بعضی از فصل هاي عالی 
فلسـفه را کـه عکس العمـل حمـالت متکلمیـن اسـت، با دلیـل و مدرک نشـان دهیـم و این 
نکتـه اي اسـت که تا کنـون ندیده ایم مورد توجه واقع شـده باشـد. اگر پـرده از روي این مطلب 

برداشـته شـود، اسـرار تاریخی مهمی هویدا خواهد شـد«.05
1. زیادت وجود بر ماهیت

اسـتاد مطهـري می فرمایـد: »بحـث حکما از زیـادت وجود بـر ماهیت در ذهـن، عکس العمل 
بحث هـاي کالمـی دائـر بر عینیـت وجود یـا ماهیت در ظـرف ذهن اسـت«.15

2. اصالت وجود
اسـتاد در این زمینه می فرماید: »ایرادات و تشـکیکات آنها )متکلمان( سـهم مهمی در منتهی  
شـدن فلسـفه اسـالمی به اصالـت وجود دارد«.25 ایشـان همچنیـن می فرمایـد: »... بحث ها و 
جدل هـاي متکلمـان در بـاب زیـادت وجود بر ماهیت یا عینیـت وجود با ماهیـت... و به عالوه 
مسـئله انّیـت صرف بـودن واجب الوجود، یعنی اینکه ماهیـت واجب الوجود عین وجود او اسـت. 
این سـه رشـته بحث تدریجاً به آنجا کشـیده شد که میرداماد براي نخسـتین بار مسئله دوران 
او میـان اصالـت ماهیت و اعتباریت وجود و یا اصالت وجـود و اعتباریت ماهیت را مطرح کرد و 

خـود اصالت ماهیت را برگزیـد و صدرالمتألهین... قائل به اصالت وجود شـد«.35
3. مساوقت وجود با شیئیت

بنابـر گفته شـهید مطهري »این بحث، بحثی اسـت که در مقابل بعـض از متکلمین )معتزله( 
مطـرح شـده اسـت«.45 اسـتاد شـهید در ورود ایـن بحـث بـه فلسـفه می نویسـد: »سـؤالی را 
متکلمیـن مطـرح کرده انـد کـه بعـد وارد فلسـفه شـده و آن سـؤال این اسـت که آیـا وجود و 
شـیئیت مترادفین انـد یـا متسـاویین یا نه مترادفین اند و نه متسـاویین. فالسـفه مـا می گویند: 

شـیئیت و موجودیـت مصداقاً متسـاویین اند؛ یعنی کل شـی ء موجـود و کل موجود شـی ء«.55
4. اعاده معدوم

بنـا بـه گفتـه اسـتاد مطهـري این بحـث »از جمله بحث هایی اسـت کـه اولین بـار متکلمین 
مطـرح کرده انـد و به وجود آورده اند و سـبب شـده اند که این بحث ها وارد فلسـفه بشـود؛ یعنی 

اگـر متکلمیـن این ناخن هـا را نـزده بودند، این بحث ها به فلسـفه نیامده بـود«.65

اشکاالت متکلمین در باب وجود ذهنی... مسئله وجود ذهنی را پروراند و مشخص کرد و به شکل مسئله اي مستدل و مبرهن و پر شاخ و 
برگ درآورد.
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انگیـزه متکلمـان بـراي طـرح ایـن بحـث، اثبـات اصلـی از 
اصـول دیـن، یعنی معاد بوده اسـت، چنان که اسـتاد مطهري 
نوشـته اند: »متکلمیـن براي اثبات معاد مسـئله اعـاده معدوم 
را پیـش کشـیدند. ایـن بحـث از آن نظر کـه متکلمین طرح 
کردنـد، حائز اهمیـت نبود؛ امـا از نظر شـناختن مراتب وجود 
و اینکـه مرتبـه هر وجـود، مقوم ذات او اسـت، نتیجه بسـیار 
ارزنـده اي بـه وجود آورد. هرچند ابتکار این نظر از عرفا اسـت، 
امـا ناخن زدن هـاي متکلمیـن، فلسـفه را به آسـتانه این نظر 

عالـی عرفانی مؤیـد به براهین کشـانید«.75
5. وجود ذهنی

»ایـن بحـث و معرکه را در درجـه اول متکلمین به پا کرده اند 
و از ابوالحسـن اشـعري85 هم شروع شده اسـت که علم را به 
نوعـی تعلـق، یعنـی اضافه میان عالـم و معلوم تفسـیر کرده 

است«.95
»اشـکاالت متکلمیـن در بـاب وجـود ذهنی... مسـئله وجود 
ذهنـی را پرورانـد و مشـخص کـرد و بـه شـکل مسـئله اي 

مسـتدل و مبرهـن و پـر شـاخ و بـرگ درآورد«.06
6. مناط و مالك احتیاج شی ء به علت

شـهید مطهـري در این بـاره می نویسـد: »حکما و فالسـفه 
اسـالمی در اثر برخورد عقاید و آراي متکلمان توفیق یافته اند 
کـه یـک مبحث فلسـفِی بـاارزش در باب علـت و معلول باز 

کننـد و آن اینکـه مناط احتیاج شـی ء به علت چیسـت«.16
اسـتاد شـهید در اهمیـت پی بـردن بـه ایـن مسـئله چنیـن 
نوشـته اند: »[ایـن مسـئله] از برکـت تصـادم و برخـورد آرا و 
عقاید متکلمین اسـالمی یا آرا و عقاید فالسـفه اسـالمی در 
مسـئله حدوث عالم در فلسفه پیدا شـد و یکی از باارزش ترین 
مسـائل فلسفی است و بسیاري از مسـائل و براهین، ناشی از 

کشـف و توجه بـه این اصل اسـت«.
ایشـان در چگونگـی ورود ایـن مسـئله به فلسـفه اسـالمی 
چنیـن نگاشـته اند: »متکلمین اسـالمی پیـش از ابوریحان26 
ایـن مسـئله را طـرح و علیـه فالسـفه دربـاره قـدم مـاده و 
کلیـات عناصـر و قـدم عالم عقول قیـام کردند و فالسـفه را 
به تالشی سـخت وادار نمودند. کشمکش متکلمین اسالمی 
و فالسـفه موجب شـد که یک مسـئله بسـیار اساسـی براي 
اولیـن بـار در فلسـفه اسـالمی طرح شـود و آن اینکه اساسـًا 
علـت احتیـاج بـه علت چیسـت؛ یعنـی آن چیزي که منشـأ 
نیازمنـدي یـک شـی ء به علت اسـت، چیسـت. اگر ایـن راز 

کشـف شـود، معما حـل خواهد شـد«.36
شـهید مطهـري در ادامـه می نویسـد: »متکلمیـن گفتند که 
منـاِط احتیـاج بـه علـت، حدوث اسـت کـه حرف نادرسـتی 
بـود؛ ولی فالسـفه براي جـواب به آن تالش کردند تا ریشـه 

صحیـح آن را پیـدا کردند«.46

پی نوشت:
1. عبارات اسـتاد مطهري در این قسـمت، در بیشـتر موارد با کمی دخل 

و تصرف نقل شـده است.
2. مطهـري، مرتضـی، مجموعـه آثـار، ج5، ص387 )شـرح مختصـر 

منظومه(.
3. همان، پاورقی.

ـ150 )کلیات فلسفه(. 4. همان، پاورقی و ص149
5. همان، ص387، پاورقی.

6. همان، ص150 )کلیات فلسفه(.
ـ388، پاورقی )شرح مختصر منظومه(. 7. همان، ص387

8. همان، ص387، پاورقی )شرح منظومه(.

9. همان، ص150 )کلیات فلسفه(.
10. همان، ص388، پاورقی )شرح منظومه(.

11. همان.
)کلیـات فلسـفه، روش هـاي فکـري  ـ150  12. همـان، ج5، ص149

اسـالمی(.
13. ابوجعفـر محمـد بن حسـن معـروف به خواجـه نصیرالدین طوسـی، 
متولـد جمـادي االول 597 و متوفـاي 18 ذي الحجـه )عیـد غدیـر( 672 
ق، مطابـق با 1274 میالدي. او در 75 سـالگی رحلـت کرد و در کاظمین 
دفن شـد. ایشـان تألیفـات زیـادي دارد، به گونه اي کـه محققان تألیفات 
ایشـان را در بیشـتر از ده محـور کلـی و تـا 274 کتـاب و مقالـه ضبـط 
کرده انـد )ر.ک: د. هانـی، نعمـان فرحـات، نصیرالدین الطوسـی(. شـهید 
مطهـري دربـاره او می نویسـد: [ایشـان] مظهـر و نماینـده کامـل کالم 

شـیعی اسـت )مطهري، مرتضـی، مجموعـه آثـار، ج5، ص150(.
14. همان، ج3، ص95؛ کالم، ص58.

15. عالءالدیـن علـی بن محمـد معـروف بـه فاضـل قوشـچی )م897( 
کتـاب را براي سـلطان ابوسـعید کورکانـی تألیف کرد و این شـرح به نام 

شـرح جدید معروف اسـت.
16. قاضـی عضدالدین ایجی )م757( معاصر و ممدوح حافظ بوده اسـت. 
کتـاب او، المواقـف فـی علـم الکالم سـخت تحـت تأثیر کتـاب تجرید 
العقایـد خواجه نصیرالدین طوسـی اسـت )مطهري، مرتضـی، مجموعه 

آثـار، ج5، صـص149 و 151 )بـا کمی تغییـر و تصرف(.
17. میرسـید شـریف جرجانـی )شـیرازـ  م816(. ایـن شـرح بـر کتـاب 
المواقـف از همـه شـروح معروف تر اسـت )همـان، ص151، بـا تصرف(.
18. سـعدالدین تفتازانی مسـعود عمر بن عبداهلل هروي شـافعی خراسانی 
صاحـب کتـاب تهذیب در فـن منطق و کتاب مقاصد در علـم کالم و... . 
او شـاگرد قطب رازي و قاضی ایجی اسـت که در سـال 792 در سمرقند 

وفات کرده و در سـرخس دفن شـده اسـت.
19. همان.

20. سـید الحکمـاء والمدققیـن، محمـد بن ابراهیم ملقب بـه صدرالدین 
کبیـر کـه در سـال 903 بـه قتـل رسـید )قمـی، شـیخ عباس، هدیـة 

ص206(. االحبـاب، 
21. اسـتاد البشـر، عقـل حادي عشـر، خاتم حکمـا و عزت علمـا، فرزند 
صدرالدیـن محمـد بن ابراهیـم، در سـال 948 در شـیراز وفـات یافـت 

)همـان، ص226(.
22. مالجالل  الدیـن محمـد بـن  سـعد دوانـی، حکیـم، متکلـم، فاضل، 
شـاعر، محقـق... در ابتدا بر مذهب تسـنن بود؛ اما بعد شـیعه شـد. زمان 
وفاتش بعد از سـال نهصد قمري اسـت )همان، ص154(. در سـال 803  
متولـد و در 903 یـا 908 در گذشـته اسـت )مطهـري، مرتضـی، خدمات 

متقابل اسـالم و ایـران، ج2، ص578(.
23. سـید اجـل، محقـق نحریـر و عالم مدقـق و خبیر، حکیـم و متکلم، 
ماهر در عملیات و کامل در نقلیات میرمحمدباقر بن  حسینی استرآبادي، 
معـروف بـه میردامـاد،... میردامـاد در تعبـدات، بـه بی نهایت رسـیده بود 
و قـرآن مجیـد را بسـیار تـالوت می کـرد... )قمـی، شـیخ عباس، هدیـة  
االحباب، ص152(. اسـتاد شـهید می فرمایند: فلسـفه به وسـیله میرداماد 
رنـگ و بـوي دیگري می گیـرد... وي عالوه بر اینکه فیلسـوف بود، فقیه 
و ریاضیـدان و ادیـب و رجالـی هم بود. روي هم رفته مـردي جامع بود و 
خـود را معلـم ثالث می خوانـد )مطهري، مرتضی، خدمات متقابل اسـالم 

و ایـران، ج2، ص583(.
24. حکیـم الهـی و فیلسـوف ربانـِی بی نظیـر که حکمـت الهـی را وارد 

مرحلـه جدیدي کـرد )همـان، ص586(.
25. همو، شـرح مبسـوط منظومه )حکمت(، ج1، ص276، پاورقی؛ همو، 

ـ.222 مجموعه آثار، ج9، ص221
26. همـو، آشـنایی بـا علـوم اسـالمی، کالم اسـالمی، ص58. همـو، 
مجموعـه آثـار، ج3، ص95 و ج5، ص150 )کلیات فلسـفه(؛ همو، شـرح 

مبسـوط منظومـه، ج1، ص.281
27. همـو، خدمات متقابل اسـالم و ایـران، ج2، ص573؛ همو، مجموعه 

آثار، ج14، ص.501
28. همـو، آشـنایی بـا علـوم اسـالمی، کالم اسـالمی، ص58؛ همـو، 

مجموعـه آثـار، ج3، ص.95
29. همو، مجموعه آثار، ج3، ص95.

30. همان.
31. طباطبایی، سیدمحمدحسـین، اصول فلسـفه و روش رئالیسـم، ج3، 
ص198، مقالـه نهـم؛ مطهـري، مرتضی، مجموعـه آثـار، ج6، ص.648

32. مطهري، مرتضی، مجموعه آثار، ج 5، ص150 )کلیات فلسفه(.

33. همان، ص155 )کلیات فلسفه، درس پنجم(.
ـ234، مقاله فلسفه اسالمی پیش از مالصدرا. 34. همان، ج13، ص233

35. همان، ج3، ص95؛ همو، آشـنایی با علوم اسـالمی، کالم اسـالمی، 
ص.58

36. مطهري، مرتضی، مجموعه آثار، ج3، ص95.
ـ.235 37. همان، ج13، ص234

ـ20 )مقدمه(. 38. همان، ج1، ص52؛ همو، عدل الهی، ص19
39. طباطبایی، سیدمحمدحسـین؛ اصول فلسـفه و روش رئالیسـم، ج3، 
ص198، مقالـه نهـم. مطهـري، مرتضی، مجموعـه آثـار، ج6، ص.648

40. مطهـري، مرتضـی، مجموعـه آثـار، ج1، ص52؛ همو، عـدل الهی، 
ـ148 )کلیـات  ـ20 )مقدمـه(؛ همـو، مجموعـه آثـار، ج5، ص147 ص19

فلسفه(.
41. همـو، مجموعـه آثـار، ج13، ص288 )مقاله وجود ذهنـی( و ص240 
)مقاله فلسـفه اسـالمی بیش از مالصدرا(؛ همو، شـرح مبسوط منظومه، 

ج1، ص.273
42. همـو، مجموعـه آثـار، ج13، ص233 )مقاله فلسـفه اسـالمی پیش 

مالصدرا(. از 
43. همان.

44. مقـاالت االسـالمیین و اختـالف المصلیـن اثـر ابوالحسـن علـی 
)م324(. اشـعري  بن اسـماعیل 

ـ.235 45. مطهري، مرتضی، مجموعه آثار، ج13، ص234
ـ.226 46. همان، ص225

47. حضرت اسـتاد می فرمایند: »از مسـائل وجود گویا دو مسـئله اسـت 
که در فلسـفه ارسـطو نیز مطرح بوده اسـت: یکی مسـئله بداهت وجود و 
دیگري هم مسـئله اشـتراک معنوي وجـود. غیر از اینها مسـئله دیگري 
در فلسـفه ارسطو مطرح نبوده اسـت« )همو، شرح مبسوط منظومه، ج1، 
ص19؛ همـو، مجموعـه آثـار، ج13، ص255 )مقاالت فلسـفی، حکمت 

صدرالمتألهین(.
48. همـو، مجموعـه آثـار، ج13، ص233 )مقاله فلسـفه اسـالمی پیش 

مالصدرا(. از 
49. همان.

50. همان، ص198 )مقاله نهم( و ج6، ص467.
ـ74 )مقاله هفتم(. 51. همان، ص42 و ص73

52. همـان، ج13، ص233 )مقـاالت فلسـفی(؛ همـو، شـرح مبسـوط 
ـ60. ـ60 ؛ همـو، مجموعـه آثـار، ج9، ص59 منظومـه، ج1، ص59

53. همو، مجموعه آثار، ج13، ص256 )مقاالت فلسفی(.
54. همـو، شـرح مبسـوط منظومـه، ج2، ص179؛ همـو، مجموعـه آثار، 

ص453. ج9، 
ـ481 )الهیات شفا، مقاله هفتم(. 55. همو، مجموعه آثار، ج7، ص480

56. همـو، شـرح مبسـوط منظومـه، ج2، ص241 )بـا اندکـی تلخیص(؛ 
همـو، مجموعـه آثـار، ج9، ص499.

57. همو، مجموعه آثار، ج13، ص234 )مقاالت فلسفی(.
58. ابوالحسـن علـی بن اسـماعیل اشـعري، نواده ابوموسـی اشـعري در 
سـال 260 ق در بصـره زاده شـد و پـس از آنکه عمر خـود را در مبارزه در 
راه سـنت و نبـرد با معتزلـه گذرانید، در سـال 324ق در بغداد بدرود حیات 
ـ147(. شـهید مطهري  گفـت )الفاخـوري، حنـا، تاریـخ فلسـفه، ص146
دربـاره او چنیـن نوشـته اسـت: او که شـخص نابغه و مفکـر بزرگی بوده 
اسـت، بـراي دعـاوي اهـل حدیـث پایه اسـتداللی ریخـت و بـا نیروي 
اسـالم و نـه مثـل متـوکل بـا زور، موجی علیه معتزلـه در دنیاي اسـالم 
بـه وجود آورد )مطهري، مرتضی، شـرح مبسـوط منظومـه، ج1، ص42(.

59. همان، ص280؛ همو، مجموعه آثار، ج9، ص224.

ـ241 و 288. 60. همو، مجموعه آثار، ج13، صص240
61. طباطبایی، سیدمحمدحسـین، اصول فلسـفه و روش رئالیسـم، ج5، 
ص54. مطهري، مرتضی، شـرح مبسـوط منظومـه، ج3، ص186؛ همو، 

مجموعـه آثـار، ج13، ص233ـ 234.
62. ابوریحان بیرونی )م440ق/ 1408م( معاصر ابوعلی سـینا بوده اسـت. 
تخصـص بیرونـی در ریاضیـات و نجـوم و تاریـخ و جغرافیـا و شـناخت 
ادیـان وعقایـد ملل بـود. او چند زبان می دانسـت و به سـایر علـوم زمان 
خویـش نیـز وارد بوده اسـت )همـو، مجموعـه آثـار، ج13، ص84(. براي 
ـ86 و ج14،  آگاهی بیشـتر از مقام ابوریحان بیرونی ر.ک: همـان، ص80 

ـ479 )خدمـات متقابل اسـالم و ایران(. ص478
63. همـان، ج13، ص103 )مقـاالت فلسـفی، پرسـش هاي فلسـفی 

ابوریحـان از بوعلـی(.
64. همان، ج7، ص328 )درس هاي الهیات شفا، مقاله ششم(.



رابطه فلسفه و دین
حجت االسالم و المسلمین سیدیداهللا یزدان پناه*

اشاره
افـزون بـر سـخن عالمـه طباطبایى، آیـه اهللا حسـن زاده آملى هـم فرموده انـد: «اگـر مى خواهید معـارف دین را خـوب بفهمید، 
بایـد فلسـفه و عرفـان بخوانیـد»؛ زیرا مـا را به فضایی هستى شـناختی مى بـرد کـه در آن، مالئکه، خـدا، معاد و... مطرح اسـت؛ 
بـه تعبیـر دیگـر فلسـفه و عرفـان نوعى پختگى بـراى انسـان مـى آورد. متن دینى بـراى مـا راهنما اسـت، نه اینکـه چون من 
این گونـه فهمیـدم، آن را تعیـن مى دهـم. بـا خواندن فلسـفه و عرفان اسـالمى که آهسته آهسـته خـود را به آموزه هـاى دینى 
نزدیـک کـرده اسـت، وزانتى پیـدا مى کنیم کـه اگر این کارهـا را نمى کردیـم، آن قـوت را نداشـتیم؛ همچنان که فقیـه باید کار 
فقهـى و اصولـى کند تـا آن پختگـى الزم حاصل شـود. به وقتـش ظهورگیرى هـم مى کند؛ یعنـى نمى گوید من ایـن متن دینى 
را تعیـن مى دهـم، بلکـه مى گویـد مـن به جایى رسـیده ام کـه متن دینـى را خوب مى فهمـم؛ یعنى متـن دینى منفعل نیسـت، 
بلکـه فاعـل و راهنمـا اسـت، نه اینکه توده مبهمى باشـد کـه مـن آن را تعین دهم. ایـن را من قبـول دارم، با این شـرط که دین 
را از فاعـل و راهنمـا  بـودن نیندازیـد. مگر ممکن اسـت دین کـه ادعاى اصلـى آن معارف اسـت بگوید من حرف هایـى مى زنم و 
شـما هـر گونـه خواسـتید آن را بفهمید. مـا فهِم معـارف دین را به برکـت عرفان و فلسـفه به جایى رسـانده ایم که بسـیار غنى 

است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم و المسـلمین سـید یـداهلل یزدان پنـاه، محقق و مدرس فلسـفه، کالم و عرفان اسـالمی اسـت. کتبی چـون: مبانی و اصول عرفـان نظری و حکمت اشـراق و مقاالتی 

چـون: ذات گرایـی در عرفـان اسـالمی، بررسـی اصـول و مبانـی تأویل عرفانی از منظـر روایات و ماهیـت ایمان از دیـدگاه ابن  عربی و کی یر کگور از آثار علمی ایشـان اسـت.



۶١

 فلسفه چیست و چه نسبتى با اسالم دارد؟
اسـتاد: برای اینکه بدانیم آیا فلسـفه، اسـالمی اسـت یا نه، 
باید نخسـت ویژگی های فلسـفه را بشناسـیم. برای فلسـفه 
یـک معنـای عـام می تـوان در نظر گرفـت که شـامل همه 
بحث های فلسـفه اعم از فلسـفه اخالق، سیاسـت و مانند آن 
می شـود؛ ولـی فلسـفه موجـود که در سـنت اسـالمی کمال 
یافتـه اسـت، فلسـفه به معنای خاص آن اسـت کـه می توان 

آن را هستی شناسـی عقالنی دانسـت.
دغدغـه فیلسـوف شـناخِت هسـتِی بی رنگ اسـت و به طبع 
ابـزار مفهومـی خاصـی الزم دارد کـه همـان معقـول ثانـی 
فلسـفی اسـت؛ هرچنـد معقول هایـی کـه اکنون در فلسـفه 
شـکل گرفتـه اسـت، همـه معقول هـای ثانـی ممکـن و 
مفروض نیسـت؛ یعنـی این معقول ها جای بسـط دارد. روش 
ایـن فلسـفه خـاص، عقالنی اسـت. روش عقالنـی را برخی 
عقـل اسـتداللی نامیده انـد و مـن نـام آن را عقـِل انتقالـی، 
یعنـی از دیـده به نادیـده منتقل شـدن می گـذارم؛ ولی گمان 
نمی کنـم تمـام کاری که در فلسـفه می شـود، همیـن مقدار 
باشـد. اسـتدالل یکی از ویژگی های کار عقالنی اسـت؛ ولی 
امـور دیگـری از جملـه عقل شـهودی، عقل انتزاعـی، عقل 
توصیفی، عقل انسـجام بخش و عقل تحلیلی هم در فلسـفه 

وجـود دارد.
پس اسـتدالل، تنها روش فلسفه نیست؛ برای مثال فیلسوف 
اسـالمی کـه می خواهد لـذت را توضیح دهـد، می گوید لذت 
سـه عنصـر دارد. او در اینجـا از عقل تحلیلی بهـره می گیرد؛ 
کار عقـِل انسـجام بخش ایـن اسـت کـه مباحث فلسـفی را 
بـه صـورت دسـتگاهی سـازوار به هـم مرتبط می کنـد و در 
یـک فضای انسـجام یافته درونی بـه آن می نگرد. متأسـفانه 
گاهی به دلیل غلبه روش اسـتدالل و عقِل انتقالی در فلسـفه 
اسـالمی، در ضمن طرح اسـتدالل و نتیجه گیری از آن، توجه 
نداریـم کـه این نتیجه چـه فضایی را روشـن می کنـد یا چه 
عناصـری در خـود دارد و یا چه ویژگی هایـی دارد، حتی وقتی 
بـه توصیـف و تحلیـل آن می پردازیم، به صورت دسـتگاهی 
بـدان نـگاه نمی کنیـم. بیشـتر کسـانی کـه برای نخسـتین 
بـار بـا فلسـفه اسـالمی آشـنا می شـوند و کتاب هایـی مانند 
بدایـة الحکمة و نھایة الحکمـة را می خوانند، توجه نمی کنند 
کـه مثاًل تشـکیک چـه لوازمـی دارد. بعضی لـوازم را عالمه 
طباطبایـی گسـترش داده انـد. اگـر بـا ایـن مسـئله جدی تـر 
برخـورد کنیـم، تقریباً فلسـفه ما غنای خاصـی می یابد. همه 
آنچـه بـه عنوان روش عقالنی می گوییم، در فلسـفه ما وجود 
دارد؛ همـه مـواردی کـه ذکـر شـد، کار عقالنی اسـت. برای 
آنکـه فضـا عقلی باشـد، معمـواًل می گوینـد باید بـا مقدمات 
ضـروری کـه همان بدیهیات اولیه اسـت، آغاز کنیـم. به باور 
مـن، افـزون بر این امر، در فلسـفه اسـالمی امـر دیگری هم 
به عنـوان اّولـی وجـود دارد کـه سـهروردی بـه اجمـال بدان 
اشـاره کـرده اسـت و در عمـل نیـز در کارهای فیلسـوفان ما 
بـوده و آن، شـهوِد عقلـی اسـت. اینکـه عالمـه طباطبایـی 
می فرمایـد: »واقعیـٌت مایـی« وجـود دارد، بنیاد آن به شـهوِد 

عقلـی برمی گـردد که خیلی هـم جـای کار دارد.
بایـد دانسـت کـه سـهروردی »شـهود قلبـی« را در فلسـفه 
مطـرح کـرد؛ ولـی به اجمـال می تـوان از آن، اصل شـهود را 
برداشـت کـرد؛ امـا »شـهود عقلی« امـری جدی در فلسـفه 
اسـت. بـه باور مـن برای سـامان دادن به فلسـفه اسـالمی و 
تبیین بخشـی از مطالبی که مالصدرا و فیلسـوفان مـا دارند، 

بایـد به شـهود عقلـی تن دهیـم؛ برای مثـال در اثبـات علم 
حضـوری می گوینـد »من خـود را به صورت جزئـی می یابم 
نـه کلـی« و »خـود را حاضـر می یابم نـه غایب«. بنیـاد این 
سـخن، بـر همان شـهود عقلی اسـتوار اسـت. پس فلسـفه، 
هستی شناسـی عقالنـی اسـت کـه از ابزار مفهومـی خاصی 
ماننـد معقـول ثانی اسـتفاده می کنـد و روش آن هم عقالنی 

اسـت و اقسـام متعـددی دارد کـه همگی نیـز عقالنی اند.
امـا در مـورد دیـن باید گفت در دین اسـالم، هستی شناسـی 
خاصـی مسـتبطن اسـت. به ایـن دلیل می گوییم ُمسـتبطن 
اسـت کـه دیـن مثل یـک علم نیسـت کـه از جایی شـروع 
کنـد و با مقدماتی به نتایجی برسـد. البتـه فعاًل چنین چیزی 
در دسـت نداریـم؛ ولـی می توانیم بگوییم در دیـن گزاره هایی 
معطـوف بـه حقایـق هستی شناسـانه داریـم؛ پـس فعـاًل به 
آن هستی شناسـی نظام منـد دینـی دسـت پیـدا نکرده ایـم. 
بعضـی گفته انـد به اجمـال دسـت پیـدا کرده ایم؛ ولـی اینکه 
آشـکارا بتوانیـم بگوییـم چیسـت و مسـتندش کنیـم، هنوز 
نمی توانیـم. بعضی از هستی شناسـی هایی که در دین اسـالم 
آمـده، بـا ادیـان دیگر مشـترک اسـت و بعضی ویژه اسـالم 
اسـت. ایـن بخـش اختصاصـی را دو گونه می تـوان توضیح 
داد: یکـی اینکـه بگوییـم دیـن کمال یافته چیزهایـی را بیان 
کرده اسـت که دیگـران نگفته اند؛ دوم اینکه چه بسـا بعضی 
چیزهـا در دیـن اصلـی بـوده، ولی تحریف شـده اسـت. پس 

هستی شناسـی خاصی در دین ُمسـتبطن اسـت.
از سـوی دیگـر یـک بسـتر عقالنـی خاصـی هـم بـر ایـن 
هستی شناسـی حاکـم اسـت کـه بـرای مـا مهـم اسـت؛ به 
ایـن معنـا کـه متناقـض سـخن نمی گویـد. در متـون دینی 
هـم به صراحـت آمده اسـت که هیـچ تهافـت و اختالفی در 
دیـن نیسـت. بسـتر دینـی ما، بسـتر خاصـی اسـت و در آن 
گزاره هایـی هسـت کـه به خوبـی نشـان می دهـد دیـن اّواًل 
دارای یـک هستی شناسـی منظـم، یعنـی بی اختالف اسـت؛ 
ثانیـاً ناظـر به حقایق واقعی اسـت. همچنین نه تنهـا بین دو 
گـزاره دینـی در سـطح خودشـان تناقـض وجود نـدارد، بلکه 
بیـن لـوازم هستی شناسـی یک گـزاره دینـی و گـزاره دیگر 
نیـز تهافت و تناقضی نیسـت. همچنین این هستی شناسـی 
بـا انگیـزه خاصـی، مثـاًل هدایـت عرضه شـده اسـت، بدون 
اینکه سـهم واقع نمایـی آن کم رنگ شـود. حتی تحلیل های 

عقالنـی خاصـی در متـون دینی آمده اسـت.
حال در پاسـخ به این پرسـش که »آیا فلسـفه اسالمی داریم 
یـا نـه؟« در چنـد مرحله باید بحثمـان را سـامان دهیم. یکی 
بحـث تحلیلی اسـت که آیا اساسـاً فلسـفه با اسـالمی بودن 
جمـع می شـود یـا خیـر؟ اگـر قـرار باشـد هستی شناسـی 
وحیانی داشـته باشـیم و فلسـفه هم در راه استقاللی خودش 
حرکـت کنـد، باز هم بـه دلیـل تأثیرپذیری هایی که فلسـفه 
از هستی شناسـی وحیانـی دارد، می تـوان از فلسـفه اسـالمی 

سـخن گفت؟.
فیلسـوف در عیـن حـال کـه از کار فلسـفی خـود دسـت 
نمی کشـد، می توانـد از فضاهایی نیز تأثیر پذیـرد؛ برای مثال 
می توانـد از فیلسـوفی که شـهود عرفانی دارد، تأثیـر بپذیرد و 
بـرای تثبیت آن تالش فیلسـوفانه کند. به نظـر من اگر دین 
بخواهد هستی شناسـی وحیانی داشـته باشـد، در این صورت 
یـک بسـتر موافق با فلسـفه و به تعبیـری هم افق بـه وجود 
می آیـد. گاهـی دو حوزه معرفتـی هم افق نیسـتند؛ مثاًل علم 
تجربـی با شـریعت در مـورد ماورای طبیعت هم افق نیسـت. 

علـم تجربـی نمی توانـد ادعـا کنـد کـه می توانـد مدعاهای 
شـریعت را در مسـائل ماورای طبیعت اثبات کند؛ چون حوزه 
کاری اش جـدا اسـت؛ ولـی فلسـفه و دیـن هم افق انـد؛ چون 
دیـن نیز به هستی شناسـی می پـردازد و این هستی شناسـی 
هـم بسـتر عقالنـی دارد. ایـن امـکان دارد که فلسـفه بتواند 

خـود را به افـق دین نزدیـک کند.
نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه پشـت صحنه فیلسـوف 
مسـلمان چیسـت که دغدغـه اسـالمی بودن دارد. در پشـت 
صحنه اندیشـه فلسـفِی فیلسـوف مسـلمان، دغدغه کشـف 
حقیقـت اسـت و بـه بـاور او، دیـن در گزاره هـای معرفتی، به 
متـن واقـع آن گونـه که هسـت اشـاره کـرده اسـت و صدق 
محض اسـت و هیـچ خطایی هـم در آن راه ندارد. فیلسـوف 
مسـلمان بـا هر دلیلـی، خـواه از راه عقل، خـواه از راه شـهود 
یـا از راه هـای دیگـر، چنیـن برداشـتی از دیـن دارد؛ از این رو 
بـرای مثـال ابن سـینا و مالصـدرا تعبیرهایی ماننـد »صادق 
مصـّدق«، »شـریعت حّقـه« و عبارت هایـی ماننـد »مـرگ 
بـر آن فلسـفه ای کـه اقوالـش بـا شـریعت حّقه نخوانـد« در 
کتاب هایشـان فـراوان دارنـد؛ بـه تعبیر دیگر برای فیلسـوف 
مسـلمان، دیـن منبـع هستی شناسـی قدسـی اسـت؛ لـذا در 
مسـیر فلسـفه اش اگر بـه تعارضی با دین برسـد، مشـکل را 
در مسـیر فلسـفه ورزی اش می داند؛ از این رو در سـیر فلسـفه 
اسـالمی اگر فیلسـوف قبلی نتوانسـت تعارضـی را حل کند، 
فیلسـوف بعـدی بـرای رفـع آن تـالش می کنـد. بـه همین 
دلیـل می گویم عقِل دوره اسـالمی نوعی گشـودگی نسـبت 

به شـریعت دارد.
فیلسوف مسـلمان، در مسیر فلسـفه ورزی اش به تحلیل های 
پیشـرفته تری از دیـن می رسـد. کار عقالنـی می کنـد؛ ولـی 
بـه جایـی می رسـد کـه تحلیل هـای بعـدی از دیـن حاصل 
مصـّدق«  »صـادق  به عنـوان  دیـن  از  تحلیـل  می شـود. 
عمیق تـر می شـود و مثـاًل به »عقل بالمسـتفاد بـودن نبی« 
می رسـد و حتـی بـه جایـی می رسـد کـه گویی نبـی »عقل 
کل« اسـت؛ یعنی وقتی رسـول اهلل چیـزی را می گویند، متن 
واقـع اسـت، نـه مثل ما که عقلمـان گاهی به خطـا هم دچار 
می شـود؛ از ایـن رو وقتـی فلسـفه اسـالمی به مرور خـود را 
سـامان داد، به ادعاهای پیشـرفته تری از دین دسـت می یابد؛ 
مثـاًل بـه علـم ربوبـی می رسـد و بعد می گویـد دیـن بازتاِب 
علم ربوبی اسـت. فیلسـوف مسـلمان در کار تحلیل فلسـفی 
بـه چنین مسـائلی دسـت می یابـد؛ مثـاًل منظور فیلسـوفان 
مشـاء در علـم عنایی، این اسـت کـه همه چیز آنجا سـامان 
یافته اسـت؛ یعنی خداوند نظام احسـن را آن گونه که هسـت 
سـاخته و در بیـرون ایجـاد کرده و سـپس همیـن حقیقت را 
بـه صـورت وحـی ابـالغ کـرده اسـت؛ لذا بـه نوعـی تطابق 
بیـن وحـی و متـِن واقـع قائل انـد؛ از این رو متـن دینی برای 
فیلسـوف مسـلمان، هم معیار، هـم انگیزه و هـم الهام بخش 
اسـت. فیلسـوف مسـلمان هـر چه پیش مـی رود، بـه تطابق 

این دو بیشـتر صحه می گـذارد.
بنابـر آنچـه گفتیـم، تأثیـرات دین بسـیار زیـاد اسـت. وقتی 
پشـت صحنـه فیلسـوف مسـلمان چنیـن باشـد، چنـد تأثیر 

وجـود دارد:
1. رفـع اشـتباه؛ فیلسـوف بـا خـود می گویـد آیـا می توانـم 

چیـزی بگویـم کـه بـا ُمـّر شـریعت نسـازد؟!
2. مسـائلی ماننـد مالئکه، واسـطه ها، تکامل برزخی، شـعور 
موجـودات کـه دیـن مطـرح کـرده اسـت، بـرای فیلسـوف 



مسـلمان نیـز مطرح می شـود.
3. از آنجـا کـه در دیـن بـه برخی مسـائل مانند توحید و معاد بسـیار توجه شـده و از آن به طور 
جدي بحث شـده اسـت، در فلسـفه نیز درباره این مسـائل به صورت جدی تر بحث می شـود. 
بـا در نظـر گرفتـن روایات، تأثیر دین بر فلسـفه اسـالمی به ویژه فلسـفه مالصدرا بسـیار زیاد 
می شـود. گاهـی روایـت معصوم)علیه السـالم( در تحلیِل مسـئله موثر اسـت؛ مثاًل بیـان امام 
علی)علیه السـالم( در مورد توحید یا معاد بر تحلیل هاي فلسـفی، بسـیار تأثیر گذاشـته اسـت. 
همین تفسـیر و تحلیل، مقدمه کارهای عقلی بعدی اسـت. فیلسـوف مسـلمان هم در مقدمه 
و هـم در برهـان و هـم در نتیجـه می نگرد که آیا ایـن امور می توانند مدعای شـریعت را اثبات 

کنند یـا نه؟
به نظر من سـیر فلسـفه اسـالمی این اسـت که خواسـته اسـت مدعاهای شـریعت را بیشـتر 
بـا عقـل بفهمـد. این انگیـزه او را از فیلسـوف  بـودن نمی اندازد. هر فیلسـوفی انگیـزه ای دارد؛ 
پوزیتیویسـت ها هم انگیزه های خود را دارند. مهم این اسـت که ببینیم آنچه ارائه شـده اسـت، 
آیا معیارهای فلسـفه را دارد یا نه. به اعتقاد ما در فلسـفه اسـالمی این معیارها وجود دارد. شـاید 
کسـی بگوید با این سـخن، فلسـفه اسـالمی به کالم تبدیل می شـود. در پاسـخ می گوییم در 
کالم لزومـی نـدارد دغدغه هـای فیلسـوفانه، مثل کشـف حقیقـت آن گونه که هسـت، وجود 
داشـته باشـد. همین که متکلم مسـئله را موجه کند، کافی اسـت؛ هرچند از مقدمات مشـهور 

اسـتفاده کند؛ ثانیاً حتی اگر متکلم کاری فلسـفی کند، فلسـفه ورزی کرده اسـت.
این پشـت صحنه حتی در فلسـفه مشـاء که اولین حرکت های فلسـفه اسـالمی اسـت، وجود 
دارد. بحـث تکامـل برزخی و مسـئله بُلـه و مجانین که فارابی مطرح می کند و ابن سـینا نیز در 
اشـارات بر آن تأکید می کند، از دین گرفته شـده اسـت. در فلسـفه اشـراق نیز بحث عالم مثال 
جدی تـر می شـود. مباحـث مربوط به خداوند نیز که فیلسـوفان مسـلمان و حتی مشـاء مطرح 
می کننـد، از شـریعت تأثیـر پذیرفتـه اسـت. عیِن ذات بـودن صفـات خداوند نیز چنین اسـت؛ 
حتـی عرفـان نظری ابن عربـی در حکمت متعالیه، درصد اسـالمی بودن آن را بـاال می برد. ابن 
عربـی نیز بیشـتر از شـریعت تأثیر پذیرفته اسـت و خـودش می گوید از خزائن قـرآن مطالب را 
گرفته اسـت. کسـی که فصوص الحکـم می خواند، احسـاس نمی کند فقط عرفـان می خواند؛ 

زیـرا ابن عربـی مدام با آیـات و روایـات بحث می کند.
برخـی گفته انـد چون فلسـفه از یونـان آمده اسـت، یونانی اسـت و قرآنی نیسـت. از اینان باید 
پرسـید آیـا دیـن گزاره هـای معرفتی دارد یـا خیر و ناظر به واقع اسـت یـا نه. اگر قبـول داریم 
کـه دیـن هستی شناسـی وحیانـی دارد، فلسـفه هـم کم کـم خـود را بـه آن نزدیـک می کند. 
امروزه بحث های »فلسـفه سیاسـت« و »فلسـفه اخالق« از غرب به اینجا آمده اسـت که در 
بسـیاری مـوارد بـا دین متعارض اسـت. فیلسـوفان مسـلمان امـروز در باب سیاسـت و اخالق 
بـه همـان شـیوه بحـث می کننـد؛ ولـی می خواهنـد آن را بـه شـریعت و دین نزدیـک کنند. 
فیلسـوفان مسـلمان نسـبت به فلسـفه یونان نیز همین گونه بودند؛ مثاًل از همان ابتدا مباحث 

سوفسـطاییان را کنار نهادند.
 نسبت فلسفه اسالمى با دین و عرفان چه مى باشد؟

اسـتاد: ابتدا باید پرسـید عقِل دوره اسـالمی چیست و چگونه شکل گرفته اسـت. به باور من 
فلسـفه اسـالمی در عین حال که کار فلسـفی کرده اسـت، درباره دو امر در سـنت اسـالمی، 
نوعی برداشـت مثبت داشـته و گشودگی نشان داده است: فلسفه اسـالمی در درجه اول نسبت 

به شـریعت گشـودگی نشـان داد و در درجه دوم نسـبت به عرفان.
این گشـودگی نسـبت به عرفان در ابن سـینا، در نمط نهم و دهم اشـارات روشـن اسـت؛ البته 
کارهـای دیگـری هـم از ایشـان هسـت؛ ولـی همیـن مقـدار بـرای ما کافی اسـت. ابن سـینا 
می گویـد عرفـا حقیقـت را شـهود می کننـد، نـه از راه کسـب و عقل، بلکه مسـتقیم بـه واقع 

می رسـند. فیلسـوفی کـه دغدغه رسـیدن به واقـع دارد، به محض اینکه چنیـن حرفی می زند، 
یعنی راه بدیل را پذیرفته اسـت. ابن سـینا سـپس نمونه هایی را در سـنت اسـالمی ذکر می کند 
و می پذیـرد؛ البتـه اصطالح هایـی مثـل عابـد، عـارف و زاهد را که بـه کار می گیرد، بیشـتر در 
فرهنگ اسـالمی شـکل گرفته اند، نه اینکه ابن سـینا شکل داده باشـد. وی در نمط دهم، اخبار 
غیب و شـهود عرفا را تثبیت کرده اسـت؛ همان گونه که درباره وحی چنین کاری کرده اسـت. 
در آثـار سـهروردی ایـن امـر را جدی تـر می یابیـم. او بـا تحلیل می گوید شـهود قلبـی قوی تر 
اسـت؛ از ایـن رو می تـوان آن را در فلسـفه بـه کار گرفـت. اگرچه سـهرودی چنیـن مطلبی را 
بیـان کـرد، در محتوا نتوانسـت چندان خود را بـه عارفان نزدیک کند؛ زیـرا محتوایی که پیش 
از سـهروردی در عرفـان نظـری شـکل گرفت، به عنوان حکمـت صوفیانه و عرفان اسـالمی، 
بسـیار انـدک و پراکنده بود و انسـجام الزم را ندشـت؛ ولـی مالصدرا، هم ایـن روش را تثبیت 
می کنـد و هـم خـود از آن بهـره می گیـرد. او نـه تنها صاحب این مکاشـفه ها اسـت و خودش 
را در محتـوا بـه عرفـان نزدیـک می کند، بلکه می گوید بیشـتر مباحث کتاب اسـفار برای حل 
ادعـای عارفـان اسـت. عرفـان نظـری با محی الدیـن جهش بی نظیـری پیدا می کند و بسـیار 
نیرومند می شـود و همین برای مالصدرا منبع تفکر می شـود؛ البته او بر روی آن کار فلسـفی 

انجـام می دهد.
پس دین و عرفان، منبع اندیشـه در فلسـفه اسـالمی اند؛ یعنی فلسـفه هم در فهم مدعا، هم 
در رسـیدن بـه آن، هـم در ترسـیم آینـده و طرحی کـه دارد و هـم به عنوان واقعی کـه باید به 
آن نـگاه کنـد، از آن ایـده می گیـرد؛ در عیـن حـال، تحلیل های فلسـفی خـودش را هـم دارد؛ 
بـرای نمونـه بحـث تکامل برزخـی و بداء، در متون دینی، منبع تفکر برای فیلسـوف اسـالمی 
اسـت؛ به همین دلیل برای فیلسـوف مسـلمان، در عین حال که راه خودش را می رود، معلوم 
اسـت کـه به چـه چیزهایی باید بپـردازد و چه نتایـج نهایی ای برایـش مطرح اسـت؛ از این رو 
در سـنت اسـالمی به برکت شـهود و شـریعت و کار فلسـفِی ناظر به این دو، کم کم فلسـفه 

اسـالمی شـکل گرفت و بر منبع تفکر عقِل دوره اسـالمی افزوده شـد.
دربـاره شـهود می گویـد: »فیلسـوف وقتی به حقیقـت می نگـرد، از هـوای غبارآلود  مالصـدرا
می نگـرد؛ ولـی عـارف از نزدیـک می نگـرد«؛ یعنـی در عرفان درجـه مطابقت با واقع بیشـتر 
اسـت. وی سـپس می گویـد: »یافـت حقایق از طریق فلسـفه به آثار و لوازم اسـت؛ ولـی از راه 
عرفـان و شـهود به صریـِح واقع می توان رسـید«. این نوع برداشـت از کارهای عارفان نشـان 
می دهـد کـه او عارفـان را یک گام جلوتر می بیند؛ سـپس خود او هم اهل شـهود می شـود. در 

سـنت اسـالمی هم سـهروردی و هـم مالصـدرا را داریم که اهل شـهودند.
فلسـفه راه مسـتقل خـود را دارد؛ از ایـن رو گاهـی به عرفـان نزدیک می شـود و گاهی فاصله 
می گیـرد و دوبـاره تـالش می کنـد تا خـود را نزدیک کند و اگر تعارض جدی شـد و نتوانسـت 

تحلیـل عقلِی موافـق ارائه دهـد، آن را تأویل می کند.
 براى اسالمى شدن فلسفه چه باید کرد؟

اسـتاد: بایـد پیـش از هـر چیز، متـون شـریعت را به صورت اسـتقاللی بفهمیم تا به فلسـفه 
اخـص برسـیم؛ دوم اینکـه مدعاهـای فیلسـوفان هـم ادامـه بیابد؛ سـوم اینکـه ایـن دو مورد 
بررسـی شـوند و با هم تطبیق شـوند تا به اسـالمی تر شـدن فلسـفه مـا کمک کننـد. از قضا 
فیلسـوفان مسـلمان بعضـی از راه هـا را طـی کرده اند. مالصـدرا در فهِم متون دینـی به عنوان 
یک عالم دینی کار کرده اسـت؛ از این رو فلسـفه اش او را به تفسـیر و تفسـیرش او را به فلسفه 
کشـانده اسـت. یکی از کارهای بسـیار خوبی که مالصدرا کرده، این اسـت که فهم منضبطی 
از متـون دینـی ارائـه کـرده اسـت. این فهـم منضبط مسـئله ای بود کـه عالمـان در کل دوره 
اسـالمی بـرای حل آن می اندیشـیدند و مالصـدرا در مفاتیح الغیـب و دیگر آثارش ایـن کار را 
کـرد. پـس از او، فیض کاشـانی در عین الیقین به این کار پرداخته اسـت. فیض کسـی بود که 

توجه به معنویت در ترویج و توسعه  فلسفه اسالمى(3)
«فلسفه اساساً، فلسفه  اسالمى... آن پایه و دستگاهى بوده است که انسان را به دین خدا، به معرفت دینى،  نزدیک 
مى کرده است... فلسفه براى نزدیک شدن به خدا است، براى پیداکردن یک معرفت درست از حقایق عالَم وجود 
است؛ لذاست که بهترین فالسفه ما، عارف هم هستند؛. خود ابن سینا عارف هم هست.  مظهرش هم مالصدرا است؛ 
یعنى اصالً آمیزش عرفان با فلسفه دین، در فلسفه جدید و اخیِر فلسفه مالصدرا، این به خاطر همین است که فلسفه 
اصالً یک وســیله اى اســت [و]  یک نردبانى است که انسان را به معرفت الهى مى رساند،  به خدا مى رساند، پاالیش 

مى کند [و]  اخالق در انسان به وجود مى آورد».
کالم رهبرى
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بـا آیـات و روایات ارتباط مسـتقیم داشـت، در عین حـال، در 
سـنت صدرایی می زیسـت. این حرکت تـا عالمه طباطبایی 
ادامـه یافت. تفسـیر المیزان در عین حـال که می خواهد فهم 
منضبطـی از دیـن ارائه کنـد، وامدار عرفان و فلسـفه اسـت؛ 
البتـه نه اینکه عرفان و فلسـفه را تحمیل کرده باشـد؛ از این 
رو سـنت صدرایی به جاهایی دسـت یافته کـه بزرگانی مانند 
عالمـه طباطبایی را به فرهنگ اسـالمی تقدیم کرده اسـت.

فیلسـوف مسـلمان وقتـی مراحلـی را طی کـرد و بـه جایی 
رسـید کـه شـریعت را حق محـض یافت، آن شـریعت، منبِع 
تفکـر او می شـود. فیلسـوف مسـلمان علی رغـم اینکـه باید 
از راه عقلـی مسـیرش را طـی کنـد، از آنجایـی که همیشـه 
این گونـه نیسـت کـه راه عقلـی درسـت باشـد، در نتیجه به 
تعارض با شـریعت نیز کشـیده می شـود. موارد زیـادی داریم 
کـه فیلسـوفان ما به تعارض کشـیده شـده اند و خـود آنان یا 
آینـدگان آن را چـاره کرده انـد. ایـن راهی اسـت کـه معمواًل 
فلسـفه طـی می کنـد. فیلسـوف کار خـودش را می کنـد؛ در 
تعـارض گاهی فیلسـوف از ادعـای خودش دسـت بر می دارد 
و گاهـی هـم آن را توجیـه می کند و مـوارد تعـارض را با هم 
جمـع می کنـد. گاهـی نیز فیلسـوف بعـدی می یابد کـه این 
مسـئله بـا متون شـریعت نمی سـازد؛ از ایـن رو از آن دسـت 

برمی دارد.
وقتی فیلسـوف مسـلمان دچـار تعارض می شـود، بایـد برای 
آن فکـری کند. مگـر آنکه حجت عقلی چنان بـرای او قوی 
باشـد و مقدماتـش آن قـدر واضـح باشـد که هیچ خدشـه ای 
بـر آن وارد نشـود. در این موارد فیلسـوف مسـلمان می گوید 
معنـای متـن دینـی، حتـی به گـواه متـون دینی، دیگـر این 
نیسـت؛ البتـه آنان به لحـاظ تاریخی در بیشـتر مـواردی که 
بـه تعـارض رسـیده اند، به تدریـج از نظر فلسفی شـان فاصله 
گرفته انـد؛ نـه بـه این معنا که گفتـه دین را بپذیرنـد، بلکه به 
ایـن معنـا که باز هم تالش فیلسـوفانه می کننـد و می گویند 
به طبع مقدمات غلطی وجود داشـته اسـت. اگر کسـی بگوید 
عقل مسـتند است و فیلسـوف چگونه در تعارض، حرف دین 
را می پذیـرد، در جـواب بایـد گفـت بـه ایـن دلیـل کـه عقل 
بـرای خـود راهـی را باز می کند و اگـر آن راه را قـوی دید، بر 

آن پافشـاری می کند.
من معتقدم فیلسـوفان اسـالمی ما، به ویژه سـه فیلسـوفی که 
به عنـوان شـاخص سـه مکتب در نظـر می گیریم، تالششـان 
ایـن اسـت در عین اینکـه کار عقالنی مسـتقل می کنند، خود 
را بـا متـن دینی ارتبـاط دهند. به لحاظ سـیر تارخـی، معمواًل 
چنین اسـت که فیلسـوفی، نظری را گفته اسـت و فیلسـوف 
بعدی کاسـتی های او را به لحاظ شـریعت اصالح کرده اسـت. 
همچنـان کـه امـروزه نیـز احسـاس می شـود برخـی از آرای 
مالصدرا با شـریعت نمی سـازد و باز ایـن تالش ها ادامـه دارد؛ 
ولـی اگر انصـاف را رعایت کنیم باید بگوییم مطابقت حکمت 
متعالیه با شـریعت نسـبت به گذشتگان، بسـیار بیشتر است. 

بایـد فهـم منضبـط و علم اصـوِل مربـوط به معارف داشـت. 
اصـول فقـه متعـارف و به ویژه بحـث ظهورگیری آن بسـیار 
مفیـد اسـت؛ برخـی ظهورگیری هـای خاصی وجـود دارد که 
جنـاب مالصدرا بسـیار خوب از عهـده آن برآمده اسـت. امام 
خمینـی )ره( نیز معتقد بودند اسـاس فهم معـارف دین، وضع 
الفاظ برای روح معنا اسـت. دو قسـم تاویل وجود دارد؛ تأویل 
طولـی و تأویـل عرضـی. ایـن دو نـوع تأویل بـه بحث های 
هستی شناسـانه ای مربـوط اسـت که مـا در پی آنیـم و نباید 

همـه الفاظ شـریعت در ایـن وادی، همچون عرش، کرسـی، 
یـد و سـماء را مجـاز کنیـم، بلکـه باید در جـای خـود درباره 

آنها بحث شـود.
بـه بـاور من اگـر کار منضبط دیگـری در متون دینـی انجام 
شـود، تمام آنچـه در متون دینی موجود اسـت، به طور جدی 
بـه هم گره می خـورد؛ مثاًل بحث آسـمان، مالئکـه و... همه 
بـه هـم گره خـورده اسـت. همچنین بحـث تشـبیه و تنزیه 
در شـریعت و به ویـژه موضوع تشـبیه، همه را به مشـکالتی 
کشـانده اسـت؛ البته من معتقدم این مسـئله راز و رمزی دارد. 
عرفـا و مالصـدرا نیز همین را گفته اند. از سـوی دیگر صریح 
متـون دینـی تنزیه اسـت؛ تنزیه چنان در شـریعت اسـالمی 
جدی اسـت که انسـان احسـاس می کند فاصله هم گذاشـته 

است.
مرحـوم مالصـدرا، یکـی از تحلیل هـای نهایـی در باب فهم 
منضبـط در مـورد تشـبیه و تنزیـه را مطـرح کـرده اسـت. او 
در مفاتیـح الغیـب چنیـن توضیح می دهـد که عـده ای مانند 
مجسـمه، تشـبیهی محـض بودنـد؛ عـده ای مثـل معتزلـه 
تنزیهـی محـض بودنـد و اشـاعره در عیـن اینکـه تشـبیه را 
پذیرفتنـد، معتقـد بودنـد در برخی مـوارد باید تأویل کـرد. در 
ایـن میـان مـا بـه گونـه ای عمـل می کنیـم کـه هیچ گونـه 
تأویلـی نمی بریـم و بین تشـبیه و تنزیه جمـع می کنیم. خود 
مالصـدرا می گویـد بـه برکـت عارفـان ایـن کار را می کنـد. 
پیش تـر هـم گفتـه شـد کـه مالصـدرا و هم مشـربان او از 
دو موضوع شـریعت و شـهود بسـیار متأثرند. فلسفه به تدریج 
بسـیاری از مسـائلی را که در شریعت آمده اسـت، سامان داده 

و فهـم عقالنـی از آنهـا ارائـه می کند.
بـرای حـل تعارض هـا نیـز راه هـای بسـیاری وجـود دارد. 
تعـارض را بایـد به تعارض صریح، تعارض به لـوازم و تعارض 
به مبانی تقسـیم کرد. فیلسـوف مسـلمان خود را با تمام اینها 
درگیـر می کنـد. او گاهی می بیند الزمه آنچـه در متون دینی 
آمـده بـا نظـرش نمی سـازد. گاهی مبنـای بیان متـن دینی، 
آن چیـزی اسـت کـه طبـق آن مبنـا این مطلب گفته شـده 
اسـت؛ برای مثـال یکی از مبانی متون دینی، نفی شـکاکیت 
اسـت. کار فیلسـوف اسـالمی بایـد ایـن باشـد کـه مبانـی 
شـریعت را هرچنـد نـه به عنـوان سـخنی صریـح به دسـت 
آورد. جسـتجوی مبانـی شـریعت در مباحث معرفت شناسـی 

اسـالمی می تواند راهگشـا باشـد.
اگر سـرانجام تعارضی پیش آید، فیلسـوف مسـلمان غالباً به 
نفـع دیـن کنار مـی رود؛ به این معنـا که راه فلسـفی دیگری 
بـاز می کنـد؛ امـا در برخـی موارد فیلسـوف مسـلمان هر چه 
تـالش می کنـد، بـاز می بینـد متـن دینـی آن گویایـی را 
نـدارد. در این گونـه مـوارد او می کوشـد نظـر خـودش را نگه 
دارد و متـن دینـی را تأویـل کنـد. در مواردی نیـز متن دینی 
واضح اسـت؛ پس فیلسـوف مسـلمان یـا خودش تعـارض را 
حـل می کنـد و یا فیلسـوف بعـدی آن را حل می کنـد. از این 
رو، اعتقـاد این اسـت که به تدریج سـیر فلسـفه اسـالمی در 

اسـالم قوی تر شـد. 
متـن دینـی، فیلسـوف مسـلمان را بـه تـالش فیلسـوفانه 
می کشـاند و چنیـن مـواردی انـدک نیسـت. از جملـه ایـن 
فیلسـوفان، سـهروردی اسـت که در این وادی تالش کرده 
اسـت؛ مثـاًل او عالـم مثـال را شـهود و آن را اثبـات کـرده، 
می گویـد: »اگـر اثبـات هم نشـود، مـن آن را با شـهود خود 
یافتـه ام و کسـی نمی توانـد در من شـک ایجاد کنـد«. وی 

در ادامـه می گویـد: »اکنـون بیان رسـول اهلل را کـه جبرئیل 
نـزد او می آمـد و چگونـه آمـدن او و نیز مواعید مطرح شـده 
در مـورد بـرزخ را خیلی خـوب می فهمم«. البتـه در مواردی 
کـه متـن دینـی وضـوح نـدارد، کار فیلسـوفان ماننـد کار 
فقیهـان می شـود. مثاًل فقیه در مسـائلی که روایـات زیادي 
دارد، کـّر و فـّر بسـیاري دارد؛ امـا در مـواردي کـه روایـت، 
واضـح نیسـت، در نهایـت می گویـد علمـش را بـه اهلـش 
رد می کنیـم؛ یعنـی ائمه می فهمنـد. تعبیری وجـود دارد که 
می گویـد هـر روایتـی را رد نکنیـد و به اهلش ارجـاع دهید 
تـا آن را حـل کننـد. متـن دینـی نیز قـرار نیسـت همه اش 
در مرحلـه وضـوح باشـد؛ مثاًل در مـورد بداء بیسـت ویژگی 
مطرح شـده اسـت؛ ولـی گاهی نیـز مطلبی گفته می شـود؛ 
امـا ویژگی هـای آن نمی آیـد. در ایـن مـوارد اسـت کـه بـه 
مشـکل برمی خوریم؛ برای مثـال درباره اینکـه حضرت آدم 
پیـش از اینجـا کجا بـود که هبوط کرد، متـون دینی چندان 
وضـوح نـدارد. گاهـی نیـز روایت ها با هـم تعـارض دارند و 

هرگـز با هـم جمع نمی شـوند.
البتـه تـالش دیگری که باید بکنیم و بسـیار مهم اسـت این 
اسـت که فهمی فیلسـوفانه از متون دینی و فهمی منضبط و 
در عیـن حال گسـترده ایجاد کنیـم و اگر تمـام ادعاها فراهم 
آید، می تواند فیلسـوف مسـلمان را در تحلیل ها، اسـتدالل ها، 
فهـم فضاها و رفتـن به فضاهاي جدید بسـیار کمک کند؛ از 
ایـن رو معنایی که به آن اسـتناد می کننـد و می گویند امتناع 

در تفکـر الزم می آیـد، به باور من برعکس اسـت.
اسـالمى  فلسـفه  در  نفـس  معرفـت  بحـث   
بسـیار کم رنـگ اسـت؛ در حالـى کـه متـون دینـى 
بیشـتر بـه معرفـت نفـس فراخوانده اند؛ پـس اگر 
فلسـفه اسـالمى از دیـن متأثـر بـود، بایـد بیشـتر 
بـه معرفـت نفـس مى پرداخـت و نوعـى رویکـرد 
اگزیستانسیالیسـتى پیـدا مى کرد. نظر شـما در این 

بـاره چیسـت؟
اسـتاد: نبایـد در معارف دیـن مجامله کنیـم. در متون دینی 
مسـائل بسـیاري مطـرح شـده اسـت؛ ولی فیلسـوف مدعی 
نیسـت که عهده دار همه این مسـائل و بحث احکام شریعت 
اسـت. ادعای فیلسـوف این اسـت که در فضای معارف دین 
تالش می کند؛ به تعبیر دیگر فیلسـوف مسـلمان در کار خود 
بـه بخشـی از متـون دینی نظر دارد. سـخن فقیـه نیز همین 
اسـت. بخشـی از متون دینی هم مباحث سیر و سلوک است 
کـه عرفـان عملی بـدان می پـردازد. یک بخـش هم مباحث 
حـاالت روحـی انسـان و معامله هـای احساسـی اسـت که با 
خدا دارد. در شـریعت، بحث های احسـاس، اطمینان قلب و... 
آمـده اسـت کـه بایـد بـه آن بپردازیـم و آن را تحلیـل کنیم. 
فلسـفه ای کـه اکنون محـل بحث ما اسـت، معـارف دین را 
مـد نظر دارد. مجامله نکنیم و نگوییـم این گونه معارف وجود 
نـدارد. اگـر وجـود دارد، باید کسـی عهـده دار آن باشـد. عالِم 
دینـی مـا از راه فلسـفه اسـالمی و عرفـان نظـری عهـده دار 
ایـن مسـئله اسـت. اتفاقـاً عرفان عملـی تا حـدودی مباحث 
مربـوط بـه معرفـت نفس را بـا چنیـن زاویه دیدی عهـده دار 
شـده اسـت. دین هم بدان تشـویق کرده اسـت؛ اما این گونه 

نیسـت کـه فقط به این مسـئله تشـویق کند.
تالش هـاي عالمـه طباطبایی و دیگـران درباره نشـان  دادن 
نقـش امام علی)علیه السـالم( در فلسـفه الهی جالب اسـت؛ 
بـرای مثـال امیرالمؤمنیـن می فرمایـد صفـت، زائـد بـر ذات 



نیسـت و دلیل آن را هم می آورد؛ یعنی بدان اسـتدالل می کند. پس این گونه نیسـت که دین 
فقـط بـه احساسـات و حالت های ارتباط با خدا دعوت کرده باشـد؛ شـبیه کاری کـه رودلف اتو 
)Rudolf Otto( در مفهـوم امـر قدسـی کرده اسـت. من کار اتو را خیلی می پسـندم، خیلی 
زیبـا اسـت؛ امـا همه واقعیت نیسـت؛ یعنی تمام مسـئله دین، در احسـاس منحصر نمی شـود، 
بلکـه معرفـت هم جدی اسـت؛ دین بـا گزاره های معرفتی ما را به احسـاس دعـوت می کند و 
سـپس مـا را بـه تجربه عملی مثل نماز، روزه و... می کشـاند؛ البته احسـاس نیـز در دین وجود 
دارد و بازکـردن ایـن بـاب اشـکالی نـدارد و من نیز قبـول دارم؛ گرچه معتقدم بخشـی از آن را 

عرفـان عملی بر عهده گرفته اسـت.
 بحث هـاى موجـود در فلسـفه مـا، الهیات بالمعنى االخص اسـت. آیـا می توان 

گفـت در الهیات بالمعنى االعم، فلسـفه اسـالمى و غیر اسـالمى ندارد؟
اسـتاد: حتـی در الهیات بالمعنـی االعم نیز اسـالمی بودن وجود دارد؛ برای مثال مسـئله علم 
در الهیـات بالمعنـی االعـم وجـود دارد. بحـث »وجـود مجـرد لمجرد« با مسـئله علـم ربوبی 
بـه اشـیای مـادی در متـون دینی گـره می خـورد. تکامل برزخی بـه الهیات بالمنعـی االخص 
مربـوط اسـت؛ ولـی بـا بحث حرکـت در مجـردات گره می خـورد و یـا در بحث علیـت که در 
دوره اسـالمی مطرح شـد. باید گفت بحث خلقت در متون دینی فیلسـوف مسـلمان را به این 
سـمت کشـانده اسـت. علیت در فلسـفه ما چنان ترقیق می شـود که به تجلی می رسـد و به 
بـاور برخـی از بـزرگان، در بحـث خلقـت، متـون دینـی به تجلـی اشـاره دارند. این مسـئله در 
بسـیاري از مـوارد به صراحـت در متون دینی آمده اسـت کـه به الهیات بالمعنـی االعم مربوط 
اسـت؛ بعضـی از اینهـا بـه لحـاظ مبانی اسـت؛ مثاًل بعضـی از مبانی واضح اسـت؛ امـا باز هم 
فیلسـوف مسـلمان بـدان حساسـیت نشـان می دهد؛ بـرای نمونه بحث تشـکیک چـرا پیش 
می آیـد؟ چـرا فیلسـوف عالـم را پلکانـی نـگاه می کنـد؟ چون هـم خدا، هـم عالم مـاده و هم 
وسـائطی در ایـن میان مطرح شـده اسـت. با توجه به آیاتـی چون »یدبر االمر من السـماء الی 
االرض«1 و »ان من شـیء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم«2، فیلسـوف مسـلمان از 
تک تـک ایـن مراحـل، فهمـی پیدا می کنـد؛ از ایـن رو احسـاس پلکانی بودن هسـتی می کند 
و ایـن بحـث، او را بـه تشـکیک می کشـاند، حـال یـا تشـکیک عامـی یا تشـکیک خاصی و 
یـا تشـکیک در ظهـور؛ یعنـی آن بسـتر را نگـه مـی دارد؛ ولی تنها بسـتر نیسـت، بلکه گاهی 
بـه چیـزی دسـت می یابـد که مبنـای دین اسـت؛ مثاًل اگر کسـی توحیـد را خوب حـل کند، 

سـرانجام بـه تجلی می رسـد، نه بـه علیت.
از سـوی دیگـر یـک دسـته مبانـی در دیـن مانند نفی شـکاکیت وجـود دارد که هـم بر بحث 
وجـود ذهنـی و هـم بر وجود خارجی تأثیرگذار اسـت. فیلسـوف مسـلمان همیشـه می خواهد 
رابطـه ذهـن بـا خـارج را برقـرار کنـد؛ به همین دلیـل، یک نوع عینیت درسـت می کنـد تا به 
مشـکل شـکاکیت که با مبنای دینی سـازگار نیسـت، برنخورد؛ یعنی بعضی جاها بسـترهای 
پشـت صحنه ای وجود دارد که این سـازگاری را ایجاد می کند؛ البته فیلسـوف مسـلمان با طی 

مراحلـی تـالش می کند تـا سـازگاری به عینیت تبدیل شـود.
بایـد توجـه داشـت اگر کسـی یک متن دینـی را به خوبـی ادامه دهـد، لوازم بی نهایـت خواهد 
داشـت؛ هم از نظر مبانی جلو می رود و هم از آن سـو بی نهایت اسـت. نقص بشـر این اسـت 
کـه وقتـی سـخن می گویـد، نمی داند لـوازم سـخنش تا کجا پیـش مـی رود. معمـواًل تا چند 
الزمـه را پیـش می رویـم؛ ولـی اگر جـدي ادامه دهیـم، به میلیاردهـا الزمه می رسـیم که این 
در عمـل از تـوان بشـر خـارج اسـت؛ ولـی اگـر بـه آن نتایج برسـد، به یقیـن درمی یابـد که با 
کجاهـای متـن دینی مخالف اسـت؛ امـا در حال حاضر، برخـی از لوازم یا مبانی وجـود دارد که 

مـا می توانیـم به آن دسـت بیابیم.
 در فلسـفه اسـالمى گاهـى بحث هایـى نظیر بحـث بـداء وجـود دارد که نوعى 

ناسـازگارى را نشـان مى دهـد. نظر شـما در این باره چیسـت؟
 اسـتاد: به باور من در بعضی موارد این مسـئله به دلیل وضوح نداشـتن در متن دینی اسـت. 
در مـواردی کـه وضوح هسـت، به شـرط اینکه فیلسـوف منضبط عمل کند و تمـام ویژگی ها 
را به دسـت بیاورد، نمی تواند هر سـخنی را بزند و کارش سـنگین تر می شـود. مالصدرا در این 
زمینـه بیـش از دیگران موفق بوده اسـت. نمی گویـم مالصدرا همه راه را رفته اسـت و نظرش 
صـد در صـد آن چیـزی اسـت کـه در دیـن آمده اسـت. بحـث درباره مقـدار توافق و سـمت و 
سـوی اسـالمی داشـتن اسـت. به نظـر من در مـورد بـداء هنوز مسـائلی مبهم اسـت و حتی 
مختصاتـش به خوبی بیان نشـده اسـت. در بحث بـداء آنچه به موِطـن پایین تر یعنی لوح محو 
و اثبات مربوط می شـود، آسـان اسـت؛ ولی در مورد برخی بداءها انسـان احسـاس می کند گویا 
از ُصقـع ربوبـی سـخن به میـان آمده اسـت. در این مـوارد بحث ها تا حدودی مبهم می شـود.
 شـما بحث را به سـمت فلسـفه اولى و فلسـفه متعارف کشـاندید و بحث هاى 

حکمت عملى مانند فلسـفه سیاسـت و فلسـفه اخالق را مطـرح نکردید. چرا؟
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اسـتاد: نبایـد از آنچـه بر فلسـفه اسـالمی گذشـته اسـت، 
غفلـت کنیم؛ مثاًل سـهروردی در منطق ارسـطویی، مقداری 
دسـت بـرد؛ ولی بعدهـا این حرکت متوقف شـد؛ در حالی که 

اگـر ادامـه می یافـت، خیلـی حرف ها زده می شـد. 
در مـورد اخـالق بایـد گفت ما اخالق ارسـطویی را گرفتیم و از 
طرفی متون شـریعت را هم به آن افزودیم. بیشـتر فیلسـوفان 
مـا که اخالق ارسـطویی را آوردنـد، ذیل هر بحث، چند حدیث 
هـم نقـل کردنـد. تـا این مقـدار کار شـد؛ ولی چنیـن نبود که 
موضوعـی در باب فلسـفه اخـالق و سیاسـت را مطرح کنند و 
بزرگان در سـده های بعدی در مورد آن، کار کنند و تحلیل ارائه 
دهنـد. می تـوان پیشـنهاد کـرد از این به بعد، اخالق و فلسـفه 
سیاسـت را گسـترش دهیم؛ البته با همیـن ضوابطی که گفته 
شـد. بایـد تالش عقالنـی کنیم؛ اگرچـه به اعتقاد مـن، روش 
عقالنـی در فلسـفه اولـی بـا روش عقالنی در ایـن بحث ها تا 
حـدودی فرق دارد. بایـد در کنار تالش عقالنی به متون دینی 
هـم مراجعـه کنیـم. متون دینـی هم ضوابطـی دارد؛ مثـاًل آیا 
لزومی دارد که درباره فلسـفه سیاسـت، مطلب صریحی داشته 
باشـیم؟ چه باید کرد؟ آنجا ضوابط خاصی دارد؛ مثاًل پیشـنهاد 
شـده بـود کـه در مجمـوع، احکام شـریعت در پشـت صحنه، 

مبنایی در فلسـفه سیاسی دارد.
بایـد این گونـه جلـو رویـم و مبانـی دینـی را در این بـاره پیدا 
کنیـم، نـه اینکه مثـاًل لفـظ بیعـت را از متون دینـی بیاوریم 
و بی مقدمـه در فلسـفه سیاسـی اسـتفاده کنیـم. بایـد فهـم 
منضبـط را گسـترش دهیـم و از سـوی دیگـر بـا خوانـدن 
فلسـفه های سیاسـی، فضای کار و شـیوه های تحلیلی و نوع 
ورود و نتیجه گیـری مباحث را بیاموزیـم؛ البته باید تذکر دهم 
کـه از همـان ابتـدا بعضی از فلسـفه های سیاسـی در سـنت 
اسـالمی اساسـاً پذیرفته شـده نیسـتند و بـا روح آموزه هـای 
دینـی نمی سـازند. بایـد بررسـی کنیـم آیـا نظریه هایـی که 
می پذیریـم بـا فهـم منضبـط دینـی سـازگارند یـا خیـر. اگر 
ناسـازگاری وجـود دارد، بایـد آن را برطـرف کنیـم. بـا چنین 
کاری، سـازگاری و همدلـی بـا متـون دینی ایجاد می شـود و 
فلسـفه سیاسـی اسـالمی شـکل می گیـرد و در عیـن حال، 

تالشـی عقالنی نیـز صـورت خواهـد گرفت.
البتـه مـن تأکیـد می کنـم آنچـه متون دینـی در مـورد عقل 
گفته اسـت، در مورد عقل دیگری اسـت. یکی از مشـکالت 
کار مـا همیـن اسـت. مثـاًل بایـد دیـد مـراد از حسـن و قبح 
کـه در اخـالق مطـرح می شـود، کـدام مفاهیـم اسـت؟ آیـا 
معقـول اولـی اسـت یـا معقـول ثانـی منطقـی یا فلسـفی؟ 
بسـیاری گفته انـد این بحث هـا، جزو معقوالت ثانی فلسـفی 
اسـت؛ ولـی به گمان مـن، جای تأمـل و بررسـی دارد و باید 
بیشـتر اندیشـید. حتـی اگـر معقول ثانی فلسـفی باشـد، باید 
مشـخص شـود از کدام نـوع معقوالت ثانی فلسـفی اسـت؛ 
چـرا که معقوالت ثانی فلسـفی بـر دو دسـته اند. این بحث ها 
هنوز بررسـی نشـده اسـت. ما در مابعدالطبیعه بسیار غنی ایم 
و می توانیـم تقریبـاً از تمـام مفاهیـم تحلیـل ارائه دهیـم؛ اما 
خیلی از کارها در فلسـفه های مضاف نشـده است. فیلسوفان 

مـا تا اینجـا رفته انـد؛ ولـی مـا آن را ادامـه نداده ایم.
 فلسـفه اسـالمى با فلسـفه هاى دیگر چه نسبتى 

باید برقـرار کند؟
اسـتاد: بـه باور من فلسـفه اسـالمی باید تمام فلسـفه های 
موجـود را در خـود هضـم کنـد، نه اینکـه آنها را قبـول کند. 
بایـد ایـن فلسـفه ها بـرای او مایه پرسـش شـود. حتـی باید 

فلسـفه های اگزیستانسیالیسـتی را بخوانیم و آنها را به معنای 
واقعی هضم کنیم؛ یعنی باید جزو فلسـفه ما بشـود و بفهمیم 
در کجـا از آن فاصلـه داریـم. باید فلسـفه کانـت را بخوانیم و 
ببینیـم در کجاهـا از آن فاصله داریم؛ بـرای نمونه بحث های 
کانت در عقل شـهودی، در کار فیلسـوفان مسـلمان می آید.

خـودش  دوره  در  کـه  را  فلسـفه هایی  تمـام  سـهروردی 
می شـناخت، وارد فلسـفه اش کـرد و آنهـا را در فلسـفه خـود 
هضـم کـرد. برخـی از آقایـان، نـوع هضم کـردن او را قبـول 
ندارند؛ ولی وی در بازسـازی فلسـفه ها این کار را کرده اسـت 
یـا مثـاًل مشـکل هایدگر در کجا اسـت؟ مشـکل بحث های 
هرمنوتیـک و نظریه هایـی مثل نظریه گادامر در کجا اسـت؟ 
عصـر موجـود، عصر مشعشـعی اسـت. اگر ما همین سـنت 
فلسـفی و همیـن فهم متون دینـی و همین راه پیموده شـده 
را داشـته باشـیم و تمـام ایـن فلسـفه ها را بیاوریـم، بی گمان 
ایـن مسـائل از دو هـزار تا به ده هزار تا می رسـد و گسـترش 
می یابد. فیلسـوف مسـلمان باید راه را ادامـه دهد و تعارض ها 
را پیـدا کنـد و با بررسـی مجـدد و چینش صحیـح مقدمات، 

به تدریـج بـه آنچـه می خواهد برسـد.
عصر موجود، عصر مشعشـعی اسـت. همین امروز در فلسـفه 
مـا جوانه هایـی وجـود دارد کـه شـگفت آور اسـت. امـروزه 

بحث هـای فلسـفه سیاسـی و فلسـفه اخـالق ما جوانـه زده 
اسـت. عالمان گذشـته ما در باب اخالق، یک بار سـودگروی 
را توضیـح می دهنـد و بـار دیگـر، وظیفه گـروی را و هـر بـار 
بـه گونـه ای سـخن گفته اند؛ زیـرا به طـور فنـی نظریه های 
مختلـف بـه صـورت یک علم خـاص مد نظـر نبوده اسـت. 

طبیعـت مباحـث به صـورت خـام مطرح بوده اسـت.
 شـاید بتـوان در ایـن زمینه که فهم فیلسـوفان به 
هستى شناسـى دینى تعیّن مى بخشـد، این سـخن 
عالمـه طباطبایـى را بـراي تأییـد آورد کـه «تـا این 
فلسـفه خوانـده نشـود، بسـیارى از آیـات و روایات 
فهمیده نمى شـود». نظر شـما در این باره چیسـت؟
اسـتاد: ایـن به معنـای تعّین نیسـت. مـا تعبیـر می کنیم تا 
کسـی فقـه و اصـول نخواند، منظـور روایـات اسـتصحاب را 
به خوبـی نمی فهمـد. ایـن بـدان معنـا اسـت که کسـانی که 
ایـن پختگـی را پیدا می کننـد، وقتی بـه روایات اسـتصحاب 
می رسـند، معنایـش را می فهمند. ظهورگیـری آن هم، همان 
روال را دارد. در مـورد فلسـفه نیـز، افـزون بـر سـخن عالمـه 
طباطبایـی، آیـت اهلل حسـن زاده آملـی هـم فرموده انـد: »اگر 
می خواهیـد معـارف دیـن را خـوب بفهمیـد، بایـد فلسـفه و 
عرفـان بخوانید«؛ زیرا ما را به فضایی هستی شـناختی می برد 

کـه در آن، مالئکـه، خدا، معاد و... مطرح اسـت؛ به تعبیر دیگر 
فلسـفه و عرفـان نوعی پختگـی برای انسـان مـی آورد. متن 
دینـی بـرای مـا راهنما اسـت، نـه اینکه چـون مـن این گونه 
فهمیـدم، آن را تعّیـن می دهـم. بـا خوانـدن فلسـفه و عرفان 
اسـالمی کـه آهسته آهسـته خـود را بـه آموزه هـای دینـی 
نزدیـک کرده اسـت، وزانتی پیـدا می کنیم که اگـر این کارها 
را نمی کردیـم، آن قـوت را نداشـتیم؛ همچنـان کـه فقیه باید 
کار فقهـی و اصولـی کنـد تا آن پختگـی الزم حاصل شـود. 
بـه وقتش ظهورگیـری هم می کند؛ یعنی نمی گویـد من این 
متـن دینـی را تعّیـن می دهـم، بلکـه می گوید من بـه جایی 
رسـیده ام کـه متن دینـی را خوب می فهمـم؛ یعنی متن دینی 
منفعـل نیسـت، بلکـه فاعـل و راهنما اسـت، نه اینکـه توده 
مبهمـی باشـد کـه مـن آن را تعّیـن دهم. ایـن را مـن قبول 
دارم، بـا این شـرط که دین را از فاعـل و راهنما  بودن نیندازید. 
مگـر ممکـن اسـت دین کـه ادعای اصلـی آن معارف اسـت 
بگویـد مـن حرف هایی می زنم و شـما هر گونه خواسـتید آن 
را بفهمیـد. مـا فهِم معـارف دین را به برکت عرفان و فلسـفه 

بـه جایی رسـانده ایم که بسـیار غنی اسـت.
فیلسـوف مسـلمان بـا فهمیـدن آموزه هـای دینـی و معارف 
اینکـه  ولـی  فلسـفه می پـردازد؛  اسـالمی کردن  بـه  دیـن 
بگوییـم عنصـر یونانـی   بـودن مانده اسـت، باید گفـت اصل 
عنصـر یونانیـت، یعنـی روش آن باقـی مانـده اسـت. عنصر 
اصلـی و شـاکله تفکـر یونـان، عقالنـی   بـودن آن اسـت. آیا 
دیـن بـر ایـن صحه می گـذارد؟ اگـر دیـن راه عقـل را ببندد 
و خـودش هـم از این راه نرود و توصیه هـم نکند، آن گاه باید 
بگوییـم هـر کس بـه روش عقلی زحمـت بکشـد، هرگز در 
راه شـریعت نیسـت؛ مانند کسـانی که بـرای اثبـات بی فایده 
بودن فلسـفه و اصل بودن شـریعت، از بحث شـکاکیت غربی 
اسـتفاده می کنند و می گویند: همه چیز بی ارزش اسـت. پس 
فلسـفه را کنـار بگذاریـد و دنبـال شـریعت بروید؛ امـا باید از 
اینان پرسـید شـما چگونـه شـریعت را قبول کرده ایـد؟ وقتی 
راه معرفـت را می بندیـد، شـریعت هـم جزو آن اسـت. اگر به 
فـرض بگویید متـن دینی با شـکاکیت می سـازد، پیامدهای 

ایـن امـر بسـیار ناگـوار و ناصواب خواهـد بود.
بنابرایـن اصـل عنصـر یونانی بسـته بـه عقالنیت آن اسـت 
و اگـر آن عنصـر عقالنـی را دیـن پذیرفتـه اسـت، چـرا مـا 
نپذیریـم؟ شـواهد فراوانـی از آیـات و روایـات وجـود دارد و 
تأکیدهـای عارفـان مـا در این زمینه بسـیار اسـت. در سـنت 
اسـالمی، عقـل، دل و قرآن به هم گره خـورده و اصلش هم 
بـه شـریعت برمی گردد. شـریعت این د رهم تنیدگـی را ایجاد 
کرده اسـت و این سـبب شـد که فیلسوف مسـلمان به تدریج 
به این سـو کشـیده شـود. متن دینی حس و عقل و شـهود را 
می پذیـرد؛ پس مـوارد توجیه پذیری را باید گسـترش داد. قرار 
نیسـت هر آنچه از یونان آمده اسـت، با شـریعت نسـازد. این 
دسـتگاه از اسـالمی بودن نمی افتـد، بـه شـرط آنکـه فضای 
عقالنـی و مفاهیمـی کـه داریم با واقع و شـریعت بسـازد که 

اگـر این شـرط محقق شـود، بـرای ما کافی اسـت.

پی نوشت:
1. سجده: 5.
2. حجر: 21.

* برگرفتـه از کتـاب چیسـتی فلسـفه اسـالمی؛ انتشـارات پژوهشـگاه 
فرهنـگ و اندیشـه.

  
ما ادعایمان این است که منطق، منطق 
عام است؛ اما در عین اینکه منطق عام 
داریم، منطق مشــایى داریم با اصول 
خاص خودش، منطق اشــراقى داریم 
با اصــول مخصوص بــه خودش و 
حتى مى توانیم مدعى شــویم منطق 
صدرایى داریم بــا اصول و ضوابط 

ویژه.
  



فلسفه و منطق
حجت السالم و المسلمین عسکرى سلیمانى امیرى*

اشاره
مـا ادعایمـان این اسـت که منطـق، منطق عام اسـت؛ اما در عیـن اینکه منطق عـام داریم، منطق مشـایى داریم بـا اصول خاص 
خـودش، منطق اشـراقى داریـم با اصول مخصـوص به خـودش و حتى مى توانیم مدعى شـویم منطـق صدرایى داریم بـا اصول و 
ضوابـط ویـژه. ایـن منطق ها در اصول عـاِم منطق مشـترك اند و همه قبـول دارند قیـاس یا اقترانى اسـت یا اسـتتثنایى. اگرچه 
هـر اندیشـه اى بایـد منطق عـام را بـه کار گیـرد، ممکن اسـت روش هـاي متفاوتی هم داشـته باشـد؛ مثالً ممکن اسـت منطق 
اشـراقى بـراى تسـهیل در کار، در صـورت برهان هـا از روش خاصی پیروي کرده باشـد؛ اما منطق مشـایى چنیـن کارى نکند؛ اما 

اجماالً همـه منطق عـام را دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسالم و المسلمین عسکری سلیمانی امیری، مدرس و محقق منطق، فلسفه و کالم اسالمی است. کتب و مقاالتی چون سرشت کلیت و ضرورت، منطق و شناخت شناسی 

از نظر حضرت اسـتاد مصباح به ضمیمه روش شناسـی علوم، تصور و تصدیق از دیدگاه صدرالمتألهین و تقریری بدیع از برهان صدیقین عالمه طباطبایی از آثار علمی ایشـان اسـت.



۶٧

 رابطه و نسبت دو علم فلسفه و منطق چیست؟
اسـتاد: پیش فرض ما این اسـت که فلسـفه و منطق اگرچه 
دو علم انـد، بـا هم ارتبـاط دارند. حال پرسـش این اسـت که 
ایـن دو چـه نـوع ارتباطـی دارنـد و تقابـل و تأثیـر و تأثر آنها 
چگونـه اسـت. برگردیـم به سـؤال اصلـی و ریشـه ای اینکه 
نسـبت علم فلسفه و منطق چیسـت. وقتی واژه نسبت و ربط 
را بـه کار می بریـم، می توانیـم بگوییـم یکی از چهار نسـبت 
عمومـی کـه در منطق بیان شـده، بیـن این دو برقرار اسـت: 
تسـاوی، عمـوم و خصـوص مطلـق، عموم و خصـوص من 
وجـه یـا تبایـن. گویا اجمـااًل قبـول داریم که نسـبت این دو 
علم، نسـبت تباین اسـت؛ امـا در عین حال بی ارتبـاط به هم 
نیسـتند و تأثیـر و تأثری نسـبت به هـم دارند. پس پرسـش 
ایـن اسـت کـه آیا نسبت شـان تباین اسـت یا خیـر؛ قضاوت  
کـردن در ایـن زمینـه مقـداري دشـوار اسـت. از اینجـا وارد 
مسـئله ای ریشـه ای تر  می شـوم و بعـد جایگاه منطـق را در 
این مسـئله نشـان می دهم و بعد نسـبت تأثیر و تأثر را مورد 
بحـث قـرار می دهم. بحث در این اسـت کـه منطق به عنوان 
یـک علـم، چه جایگاهـی در میان علـوم حقیقـی دارد. علوم 
حقیقـی یـا به تعبیر دیگر حکمـت را دو قسـم کرده اند؛ یعنی 
حکمت و فلسـفه به معنای عام بر دو قسـم اسـت: حکمت و 
فلسـفه نظری و حکمت و فلسـفه عملی. بعد به طور طبیعی 
شـاخه های ایـن دو حکمـت را مـورد مالحظـه قـرار داده اند. 
در حکمـت عملـی می گویند سـه علـم داریم: اخـالق، تدبیر 

منزل و سیاسـت مدن.
در علـم اخـالق مجموعه مباحثی بررسـی می شـود که ناظر 
بـه عمـل فردی اسـت؛ اما مسـائل نظری دیگري نیـز وجود 
دارد کـه ناظـر به عمل انسـان اسـت، اما نه عمل شـخصی، 
بلکـه به اصطالح مربوط به مسـائل اقتصادي انسـان اسـت. 
از ایـن امـور تحـت عنـوان تدبیـر منزل بحـث می شـود. باز 
مسـائل دیگری وجود دارد که ناظر به عمل انسـان اسـت، اما 
در حیطـه اي بزرگ تـر از منـزل، یعنی جامعـه و تحت عنوان 
سیاسـت مدن یا آیین شـهرداری یـا کشـورداری از آن بحث 
می شـود. از یـک روسـتای کوچـک گرفتـه تـا یـک کشـور 
بـزرگ یـا حتـی کل کره زمیـن را شـامل می شـود؛ البته اگر 
حکومت واحدي تشـکیل شـود. اکنون پرسـش این است که 
منطـق کجـاي این منظومـه قـرار دارد. آیا جزو یکـی از این 
سـه شـاخه اسـت یا جزو شـاخه چهارم حکمت عملی است. 
بعضـی اجمـااًل می گویند منطـق جزو حکمت عملی اسـت؛ 
ولـی فیلسـوفان و منطق دانـان مـا نظرشـان ایـن اسـت که 
منطـق یکی از علوم نظری اسـت. در اینجـا از این می گذریم 
کـه برخی حتـی در علم بودن منطق نیز تشـکیک کرده اند و 
می گویند منطق ابزار اسـت. گویا اگر ابزار شـد، علم نیسـت. 
گفتنـی اسـت در بحثهای مقدماتـی و مدخل علم منطق این 
بحـث را مطـرح می کننـد که منطق بـا ابزار اسـت واقعاً علم 

اسـت یعنی علمی اسـت که ابزار علوم اسـت.

اکنـون اگـر بپذیریـم کـه منطـق علـم اسـت و جزو شـاخه 
حکمت نظری علوم اسـت، باید پرسـید در کدام از تقسـیمات 
علـوم نظـري قـرار می گیـرد. حکمت و فلسـفه نظری، سـه 
شـاخه دارد: یک شـاخه فلسـفه اولی یا متافیزیک اسـت که 
راجـع بـه هسـتی بـه طـور کل بحـث می کنـد. شـاخه دوم 
فلسـفه وسـطی یـا ریاضیـات که موضـوع آن کـم متصل و 
کم منفصل اسـت و شـاخه سـوم فلسفه سـفلی یا طبیعیات 
اسـت که موضوع آن جسـم از جهت حرکت و سـکون است. 
فیلسـوفان و منطق دانان ما گفتند قطعاً منطق جزو ریاضیات 
و طبیعیات نیسـت؛ زیرا موضوع آن نه کم اسـت و نه جسـم. 
آن گاه این سـؤال مطرح می شـود که آیا منطق بایسـتی جزو 
فلسـفه اولی باشـد یا شـاخه چهارم از علوم نظری؟ ابن سینا و 
مالصدرا این سـؤال را مطرح کرده اند. پرسـش این اسـت که 
جایـگاه منطق در علـوم نظری و حکمت نظری کجا اسـت. 
آیا شـاخه ای از فلسـفه اولی اسـت؟ یا شـاخه مستقلی است؟
ممکـن اسـت برخی به این نظر گرایش را داشـته باشـند که 
موضـوع علم منطـق، معقول ثانـی منطقی اسـت و موضوع 
علم فلسـفه وجود اسـت و مفهوم وجود یکـی از معقول ثانی 
فلسـفی اسـت؛ بنابرایـن فلسـفه و منطـق دو علم انـد؛ اما از 
نظـر ابن سـینا و مالصـدرا، دو فیلسـوف بـزرگ اسـالمی، 
منطـق شـاخه ای از فلسـفه اولی اسـت. اگر موضوع فلسـفه 
اولی موجود اسـت، یکی از شـاخه های موجـود بماهو موجود، 
احکام اندیشـه اسـت. اندیشـه نیز حقیقتی اسـت که ناظر به 
ذهـن ما اسـت. ذهن چطـوری معلومـات را ترکیب می کند و 
بـه مجهـول می رسـد؟ آیا ذهن حقیقـت و وجودی اسـت در 
عالـم یـا نـه؟ از طرفـی پذیرفتیم کـه منطق از علـوم نظری 
اسـت. وقتـی منطق از علوم نظری اسـت، و علـوم نظری در 
تقسـیم اولیه سه شاخه بیشتر نداریم: فلسفه اولی )متافیزیک 
یـا علـم کلی(، فلسـفه وسـطی )ریاضیات( و فلسـفه سـفلی 
)طبیعیـات(. قطعـاً منطـق جزو دو شـاخه اخیر نیسـت؛ پس 
داخـل در فلسـفه اولی اسـت. موجود بماهـو موجود به معنای 
عامـش شـامل احکام و قواعد ذهن اسـت و مالصـدرا اصرار 
می ورزد که فلسـفه اولی عام و فراگیر اسـت و بخشـی از این 
موضـوع فراگیـر، علـم منطق اسـت که خصـوص معقوالت 
ثانیـه فلسـفی اسـت. گفتنی اسـت معقول ثانـی منطقی زیر 
مجموعه معقول ثانی فلسـفی اسـت که موضوع فلسفه است 
و در کتاب هـای فلسـفی مثـل آثـار مالصـدرا به صراحت به 
این نکته اشـاره شـده اسـت که معقول ثانی فلسـفی معنای 
عامـی دارد. چیزی که معقول اولی نیسـت، خـودش دو گونه 
اسـت. یکی معقـول ثاتی منطقی که موضـوع علم منطق را 
تشـکیل می دهـد و دیگری کـه در علم فلسـفه از آنها بحث 
می شـود، مثل الهیـات و احـکام عمومی وجود بماهـو وجود.

 در اینجـا اشـکالى بـه ذهن متبـادر مى شـود و آن 
ایـن اسـت کـه معقـوالت ثانـوى منطقى مثـل نوع 

و جنـس و فصـل از احـکام وجـود نیسـتند، بلکـه 
نـوع،  االنسـان  مى گوییـم  ماهیت انـد.  احـکام  از 
الحیـوان جنـس. اینهـا وصـف ماهیت اند نـه وجود؛ 
پـس چگونه می گوییـد در منطق نیـز از احکام وجود 

می شـود؟ بحث 
اسـتاد: ایـن بحـث برمی گـردد بـه بحث هـای تخصصـی 
فلسـفه اینکـه وقتـی از ماهیت حـرف می زنید، نحـوه وجود 
آن چگونـه اسـت و روابـط ماهیـات با هـم چیسـت. از اینها 
در فلسـفه بـا یـک نـگاه بحـث می شـود و در منطق نیـز از 
نگاهـی دیگر. اگر حیث اسـتنتاج و تعریـف را در نظر بگیرید 
می شـود منطـق. حـال ایـن فیلسـوف اسـت کـه بحـث 
می کنـد جایـگاه وجـودی چنیـن چیـزي کجـا اسـت و این 
معقـول ثانـی کـه قرار اسـت موضـوع منطـق قرار گیـرد در 
کجـا موجـود اسـت. آیا وجـود خارجـی دارد یا وجـود ذهنی؟ 
چنین بحث هایی بر عهده فیلسـوف اسـت. پس فیلسـوف از 
همـه چیـز بحـث می کند، از معقـول ثانی منطقـی نیز بحث 
می کنـد. معقـول ثانـی منطقـی جایگاهش در نظام فلسـفی 
کجا اسـت؟ او احکامی که در منطق مطرح اسـت را بررسـی 
نمی کنـد و نمی گویـد کـه برهـا ن چیسـت و چه شـرایطی 
دارد ایـن کار منطـق دان اسـت. فیلسـوف می گویـد برخی از 
حقایـق هسـتی در تقسـیم بندی کلـی از نـوع وجـود ذهنی 
و علـم حصولی انـد و علـم حصولـی در ترکیباتـش بـه علوم 
حصولـی دیگری می رسـد کـه اصطالحا تعریف یا اسـتدالل 
اسـت و بـا ایـن توضیح بـاب موضوع منطـق باز می شـود و 
منطـق دان از ایـن بـه بعـد در منطـق می آیـد انـواع تعریـف 
و اسـتدالل، شـرایط و موانـع تعریـف و اسـتدالل را بررسـی 
می کنـد. بنابرایـن فیلسـوف ابتدا موضـوع علم منطـق را در 
فلسـفه تبییـن می کنـد و منطـق دان پـس از آن می آید علم 

خـودش را کشـف می کنـد و تدویـن می نماید.

 منتهـا کسـى می توانـد بگویـد چنیـن چیـزي از 
جهـت وجـود حکم خاصـى نـدارد و از مفاهیم ذهنى 

است.
اسـتاد: اشـکال نـدارد. از همـان جهتـی کـه منطـق دان از 
موضـوع خودش بحث می کند، فیلسـوف نیـز بحث می کند. 
اگـر بنـا باشـد موضـوع فلسـفه خصـوص معقـوالت ثانوی 
خاص باشـد نه عام، نباید فیلسـوف دربـاره چنین بحث هایی 
گفتگـو کنـد؛ در حالـی کـه دربـاره موضـوع منطـق و اینکه 
جایـگاه وجـودی آن چیسـت بحـث می کنـد؛ همان گونه که 
جایگاه وجودي سـایر اشـیا را نیز مشـخص می کنـد و درباره 
موضوعـات علوم مختلف بحث می کنـد. اینها نکات ظریفی 
اسـت که در مباحث فلسـفی بـه آن پرداخته می شـود. جناب 
مالصـدرا در اواخـر جلـد یـک اسـفار دربـاه موضـوع منطق 
بحـث می کنـد و می گویـد که موضـوع آن چیسـت و اینکه 
فیلسـوف چگونه باید دربـاره حیثیت وجـودي آن بحث کند.



 این فیلســوف است که پایه هاى اصلى منطق را طراحى مى کند و سپس در خود منطق گسترش می یابد؛ مثًال اصل «تعریف» را فیلسوف 
طراحى مى کند؛ اما اینکه تعریف پنج قسم دارد بر عهده منطق دان است و او است که قواعد جزئى تر را بررسى مى کند.

اکنون باید به این پرسـش پاسـخ داد که فلسـفه و منطق چه تأثیر و تأثری نسـبت به یکدیگر 
دارند. اگر پذیرفتیم موضوع فلسـفه عام اسـت و موضوع منطق خاص و مندرج در آن موضوع 
عـام اسـت، طبیعتاً هرگاه بخواهیم به مسـائل فلسـفی بپردازیـم و درباره آن بنویسـیم، باید در 
فصلـی از آن، منطـق بخوانیم. پرسـش این اسـت که چـرا چنین چیزی اتفـاق نمی افتد. نکته 
ایـن اسـت کـه چون منطق علم ابزاری اسـت، در همـه دانش ها کاربرد دارد و علمی منسـجم 
و منضبـط اسـت؛ بـه همین دلیل علمـا از ابتدا این گونه تشـخیص دادند که مباحـث آن را جدا 
مطـرح و از آن بحـث کننـد، نـه اینکـه اقتضای ایـن علم چنین اسـت که جدا باشـد. اقتضای 
فلسـفه اولی این اسـت که همان طور که یک بخش و شـاخه اش علم النفس می شـود و یک 
شـاخه اش الهیـات بمعنی االخـص و یک شـاخه اش ممکن اسـت یک فلسـفه مضاف باشـد، 
یـک شـاخه اش نیز فلسـفه منطق خواهـد بـود. آن گاه در چنین بخشـی، از قواعد کلی منطق 

می شود. بحث 
بعـد از اینکـه از قواعـد کلـی آن بحـث شـد، آن گاه می تـوان منطـق را بـه صورت شـاخه اي 
مسـتقل مطرح کرد. اتفاقاً از قدیم ارسـطو به صورت شاخه اي مسـتقل از آن بحث کرده است. 
شـاید یکی از دالیل اینکه برخی در علم بودن منطق اشـکال کرده اند همین باشـد که منطق 
از ابتدا جدا از شـش شـاخه نظری و عملی مطرح شـده اسـت. سـه شـاخه عملی و سـه شاخه 
نظری وجود داشـت و منطق که جدا از آن دو دسـته شـاخه ها بود. و این جدایی منطق سـبب 
شـد که گویا منطق علم نیسـت و ابزار اسـت. باید توجه داشـت این ابزار از سـنخ علم اسـت 
و اکنون که از سـنخ علم اسـت، فیلسـوف باید جایگاهش را در دو شـاخه عملی و نظری پیدا 
کنـد. برخـی تمایـل دارند منطق را در حوزه عمل بگنجانند و آن را قسـم چهارم از علوم عملی 
بداننـد. برخـی دیگـر نیز تمایل دارند آن را قسـمی از فلسـفه اولـی بدانند؛ منتها از ابتـدا از این 
علـم بـه صورت جداگانه بحث شـده اسـت و دلیل آن این اسـت که مباحث منطـق از مبادی 
بسـیار بدیهـی در حـوزه فلسـفه اولی نشـئت می گیـرد و نیازي بـه این نبوده که فیلسـوف آن 

مبـادی را تنقیـح و چارچوب اولیه اش را مشـخص کند.
چـه منطـق را علم نظری مسـتقل و چه شـاخه چهـارم از حکمت نظری یا از فروعات فلسـفه 
اولی بدانیم، سـؤال بعدی ما این اسـت که فلسـفه اولی و منطق چه ربط و نسـبتی با یکدیگر 
دارنـد؛ البتـه بیانـی که عرض خواهم کرد، نشـان می دهد منطق مسـتقل نیسـت و از فروعات 
اسـت. فلسـفه اولـی پایه هـای اولیـه هـر علمی را ترسـیم می کنـد، چـه ریاضیات باشـد، چه 
طبیعیـات و چـه حکمت هـای عملی. بعـد از آنکه پایه هـاي اولیه تعیین شـد، آن گاه هر علمی 
شـاکله خاصی به خودش می گیرد و صاحبان آن علم، آن علم را بسـط و گسـترش می دهند. 
همانطور که اشـاره کردیم فیلسـوف باید نشـان دهد که انسـان دارای ذهن اسـت و این ذهن 
معلومـات را کسـب می کنـد و در بیـن این معلومـات ارتباط برقـرار می کند و علـوم را ترکیب 
می کنـد و از دل ایـن ترکیـب بـه علم جدیدی می رسـد. فیلسـوف باید چنین چیـزي را تنقیح 
کنـد؛ البتـه به شـرط آنکـه بدیهی نباشـند؛ اما اگر این امور نسـبتاً بدیهه باشـند، فیلسـوف در 
مسـائل فلسـفی از آنهـا بحـث نمی کند. ماهیت کار این اسـت کـه ابتدا اینها بحـث کند و بعد 

منطـق دان در ادامه منطـق را تدوین کند.
هـر علمـی موضوعـی دارد و منطق هم موضوعـی دارد. موضوع منطـق، معقول ثانی منطقی 
اسـت. آیـا قواعـد منطـق چنیـن چیزي را مشـخص کـرده اسـت؟ در پاسـخ باید گفـت هنوز 
قواعد منطق شـکل نگرفته اسـت و ما هنوز در فضای مدخل منطق  هسـتیم بنابراین ممکن 
نیسـت کـه خـود منطق، موضـوع خودش را مشـخص کند؛ بنابرایـن این بحث بایـد در جاي 
دیگـري مطـرح شـود. اگـر در مدخل منطق هم ایـن مباحث را مطـرح می کنیـم، در واقع کار 
فلسـفی کرده این و بحث ما از سـنخ فلسـفه منطق اسـت و روشـن اسـت که فلسـفه منطق 
شـاخه این از فلسـفه اسـت. بنابراین این فیلسـوف اسـت که پایه های اصلی منطق را طراحی 
می کنـد و سـپس در خود منطق گسـترش می یابد؛ مثـاًل اصل »تعریف« را فیلسـوف طراحی 
می کنـد؛ امـا اینکـه تعریـف پنـج قسـم دارد بر عهـده منطق دان اسـت و او اسـت کـه قواعد 
جزئی تـر را بررسـی می کنـد و به شـرایط و ضوابط و اقسـام می پـردازد و لغزش هـای احتمالی 

در حـوزه تعریـف را بررسـی می کند. مشـابه همین بحث، در حوزه اسـتدالل مطرح می شـود؛ 
مثـاًل فـرض بفرماییـد ما قبـول داریم با کنـار هم گذاشـتن برخی باورهـا، به باورهـاي جدید 
می رسـیم. ایـن مسـئله ضابطـه و چارچوبـی بدیهـی دارد. فیلسـوف ایـن چارچـوب بدیهی را 
طراحـی می کنـد و بعـد می گویـد اغراض شـما می تواند متفاوت باشـد؛ در یک جا بایسـتی به 
یقین برسـید؛ اما در جای دیگر، یقین الزم نیسـت و می توانید از مسـلمات اسـتفاده کنید. بعد از 
اینکـه فیلسـوف چارچوب های کلـی را در اختیار منطق دانـان قرار می دهد، آنان اقسـام منطق 
صـورت را مشـخص می کننـد و نتیجـه می گیرند در منطق دسـت کم دو نوع اسـتدالل داریم: 
قیاس یا اسـتقرا. در فضای دقیق منطقی بازگشـت تمثیل به ترکیب قیاس و اسـتقرا اسـت؛ بر 
همیـن اسـاس می گوییم دو نوع اسـتدالل داریـم، قیاس و اسـتقرا. عالوه بر ایـن منطق دانان 
صورت اسـتدالل را به مباشـر و غیر مباشـر که همان قیاس و اسـتقرا و تمثیل اسـت تقسـیم 
می کننـد. آن گاه تقسـیمات دیگـر اسـتدالل مباشـر می آیـد و مباحثی چـون تقابـل در قضایا، 
عکس مسـتوی، عکس نقیـض موافق و مخالف، نقض محمول و نقـض تام و نقض موضوع 
و قواعـد فرعی تـر. آنچـه گفتیـم بـه لحاظ صـورت بود. بـه لحاظ مـاده نیز مباحـث صناعات 

خمس مطرح می شـود و در هر صنعتی، مسـائل ریزتر آن بررسـی می شـود.
پـس تعامل فلسـفه با منطق این اسـت که فلسـفه اصول کلـی و مبـادی را طراحی می کند و 
بعـد منطـق دان عهده دار تفصیـل آن می شـود؛ از این جهت منطق دان و منطق وامدار فلسـفه 
اسـت؛ امـا پرسـش این اسـت که آیا فلسـفه بعد از ترسـیم ایـن قواعد به خـود منطق محتاج 
اسـت یا خیر؟ در پاسـخ باید گفت بله. فیلسـوف در سـایر مسـائل فلسـفی نیاز به اسـتدالل و 
تعریف دارد و باید از انواع اسـتدالل و تعریف برای مسـائل خودش اسـتفاده کند که در منطق 
تنقیـح شـده اسـت؛ پس فیلسـوف تابع منطـق دان خواهد بود. پس فیلسـوف طرح اولیـه را به 
منطـق دان می دهـد و منطـق دان آن را گسـترش می دهـد و سـازه منطق را می سـازد و وقتی 
آن را سـاخت در اختیـار صاحبـان علـوم قـرار می دهـد. از جمله این علوم، خود فلسـفه اسـت. 
وقتی فلسـفه بخواهد سـازه و ساختمان فلسفه در شاخه های مختلف بسـازد، محتاج به قواعد 
منطق اسـت. قواعد منطق سـازه منطق اسـت. پس فیلسـوف بایسـتی این سـازه را به عنوان 
ابـزار در اختیـار داشـته باشـد تا فلسـفه خودش را پیشـرفت دهـد. این تعامـل عمومی منطق 
بـا هـر علمی اسـت، از جمله خود فلسـفه که منطـق در پایه های اصلـی اش وامدار آن اسـت.

 اینجـا سـؤالى مطـرح مى شـود؛ وقتـى منطق هنـوز پایه هـاى برهـان را براى 
فلسـفه منقح نکرده اسـت، ما چگونه اصـول ابتدایى را از خود فلسـفه مى گیریم؟

اسـتاد: بلـه، ایـن یکی از نکاتی اسـت کـه امـروزه در حوزه معرفت شناسـی زیاد به آن اشـاره 
می کننـد. مـن هـم بـه کتاب آموزش فلسـفه ارجـاع می دهـم و نکتـه ای را کـه در آنجا گفته 
شـده، در اینجـا خدمـت شـما عـرض می کنـم. نیاز منطق به فلسـفه، نیاز فلسـفه بـه منطق، 
نیـاز منطـق بـه معرفت شناسـی، نیاز معرفت شناسـی بـه منطق و همین طـور نیاز فلسـفه به 
معرفت شناسـی و نیاز معرفت شناسـی به فلسـفه، طرفینی است و نکته اساسـی در این مسئله 
ایـن اسـت که ایـن نیازها در حوزه های بدیهی اسـت؛ بنابراین مشکل سـاز نخواهـد بود؛ یعنی 
فیلسـوف بـر اسـاس قواعـد بدیهی عقل، پایه هـای اول منطـق را طراحی می کنـد و در اختیار 

منطـق دان می دهـد و منطـق دان آن را به تفصیـل در می آورد.

 در منطق همان قواعد بدیهى را بازگو  مى کنیم؟
اسـتاد: همان قواعد بدیهی تحلیل می شـود و بسـط داده می شـود و شرایطش گفته می شود؛ 
مثاًل در منطق درباره شـکل اول قیاس بحث می شـود. شـکل اول در واقع یک قانون بدیهی 
عقـل هـر بشـر و هر صاحب عقلی اسـت. در حقیقت، اصـل علم به شـکل اول از قبل موجود 
بـوده و انسـان بطـور فطـری آن را دارد پـس علـم به بدیهیات حاصـل بوده و بـه طور فطری 
در انسـان هسـت و شـکوفا می شـود. اساسـاً مباحثی که در حوزه بدیهیات مطرح می شـود، از 
ایـن قبیـل اسـت؛ یعنی منطـق نوعی علـم تفصیلی آگاهانـه ای به مـا می دهـد و می فهمیم 
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همـه ایـن بدیهیـات را بـه طـور ناآگاهانـه یـا آگاهانـه اما به 
صـورت ضعیف تـر از االن در مـا بـوده و بـه طـور فطـری به 
کار می برده ایـم. از ایـن جهـت هیـچ مانعـی وجود نـدارد که 
علمـی وامـدار علم دیگـری باشـد و در عین حـال آن علم از 

ایـن علم ارتـزاق کند.

 بـا توجه بـه اینکه فرمودیـد اصول اولیـه، موضوع 
و مبـادى اصلـى منطق را فلسـفه تعیین مى کنـد و از 
طرفـی فلسـفه هاى گوناگونـى وجـود دارد از جملـه 
فلسـفه اسـالمى یـا غـرب، و در فلسـفه اسـالمى، 
شـاخه مشاء و اشـراق و حکمت متعالیه و شاخه هاى 
دیگـر، آیـا می تـوان گفـت بر اسـاس فلسـفه هاى 

مختلـف، منطـق مختلف خواهیم داشـت؟
اسـتاد: برای اینکه این سـؤال پاسـخ درخوری پیدا کند، نیاز 
به تأمل بیشـتر و بررسـی همه جانبه اسـت. من ابتدا پاسخی 
اجمالـی می دهـم و ایـن پاسـخ اجمالـی را در فضای فلسـفه 
صدرایـی بـه تفصیـل توضیـح خواهـم داد. منطـق به عنوان 
قواعد عام اندیشـه، در دو حوزه تعریف و اسـتدالل است و هر 
علمـی کـه نیاز به تعریف و اسـتدالل داشـته باشـد، طبعـاً از 
ایـن قواعـد عام اسـتفاده می کنـد. طبق این بیـان همه علوم 
بـه منطق نیـاز دارند، از جمله فلسـفه. قواعد منطق نیز قواعد 
عـام فکر اسـت؛ بنابرایـن نمی توانیـم بگوییم این فلسـفه یا 
آن فلسـفه هـر کدام برای خـودش علم منطق ویـژه اي دارد. 
پـس در نـگاه کالن به مسـئله، همـه علوم وامـدار منطق اند 
و منطـق قواعـد عمومـی همه علـوم اسـت؛ اما معنـای این 
سـخن ایـن نیسـت کـه هیچ گونـه منطـق خاصـی بـرای 
گونـه خاصـی از علـم نداشـته باشـیم. در واقـع اگر علـوم به 
دلیـل خصوصیت هـای درونی شـان، محتاج به برخـی قواعد 
خـاص اندیشـه اند، منطق این قواعـد خـاص را در اختیار آنها 

می گـذارد. فـرض بفرماییـد اگـر امـروزه در علـوم و در حوزه 
فنـاوری، بـا احتمـاالت سـر و کار داریـم، طبیعتاً بـه مباحث 
احتماالتـی نیازمندیـم و این مباحث، قواعـد منطق احتمال را 
الزم دارد. در ایـن حـد می توانیم بگوییم منطـق خاص داریم 

و امـروزه یکـی از شـاخه های منطق، منطق فازی اسـت.

 آیا در علوم مسـائلى کشـف مى شـود که به منطق 
برگردیم و بازنگرى کنیم؟

اسـتاد: بلـه، یـک مثـال از بحـث منطـق عـام می زنـم. در 
منطـق عـام، مبـادی برهـان را مطـرح می کنیـم. یکـی از 
مبـادی برهـان، تجربه اسـت. تجربه ناظر به امور محسـوس 
اسـت و قواعـد کلـی اي کـه از امـور محسوسـه اسـتخراج 
می شـوند. امـروزه علمـی بـه نام فلسـفه علـم داریـم که به 
روش شناسـی مسـائل علوم تجربی می پـردازد. اگر به منطق 
قدیـم برگردیـم، خواهیـم دیـد کـه در منطـق قدیم اسـتقرا 
وجـود داشـت و تجربـه کـه منطق دانـان می گفتنـد تجربـه 
همـان اسـتقرایی اسـت که تحلیل بـه کار رفتـه و علت یابی 
شـده اسـت. بنابرایـن تجربه همان اسـتقرای تعلیلی اسـت. 
در منطـق قدیـم در همیـن حد اکتفا شـده اسـت؛ امـا امروز 
ایـن همـه علـوم و فنـاوری که مبتنی بـر حـس و تجربه اند 
و می خواهنـد بـه غایـات خودشـان برسـند، نمی تواننـد بـه 
اسـتقرا و تجربه در حد بسـیطی که ارسـطو و ابن سینا مطرح 
کرده انـد اکتفـا کننـد. بـا آن مقـدار تحلیـل و بررسـی راه به 
جایـی نخواهنـد برد. لـذا بحث تجربـه و اسـتقرای تعلیلی را 
بیشـتر مـورد مداقه قـرار دادند و چه بسـا نقد و بررسـی های 
جـدی در تحلیل هـای منطق دانان کرده انـد و این بحث خود 
شـاخ شـاخه ای باز کرده تحت عنوان به منطق اسـتقرا و چه 
بسـا شـاخه های دیگری در کنارش ایجاد بشـود، مثال منطق 
فـازی. در واقـع وقتـی در علـم پیشـرفت می کنیـم و روش 

خاصـی را پیـش می گیریـم، بـاز ایـن احـکام عقلـی کلی اند 
کـه بـه کمـک مـا می آیند تـا در خصـوص رشـته خاصی با 
روشـی خـاص، قواعـد خاص منطق را اسـتخراج کنیـم. این 
امکان پذیـر اسـت. در مجموع می توانیم این نکتـه را بگوییم 
کـه بـه دلیـل ویژگی هایـی که علـوم در اثـر پیشـرفت پیدا 
می کننـد، نظرهایـی در حـوزه عمومی منطق ایجاد می شـود 
و شـاخه های خـاص منطق بـرای علوم خاص پدیـد می آید؛ 
مثـاًل امـروزه در منطق هـای جدید، شـاخه مسـتقلی بـه نام 
منطق ریاضی تشـکیل شـده اسـت. مقصود منطق جدید در 
مقابـل منطـق قدیم  نیسـت. در یکـی از شـاخه های منطق 
جدیـد و منطـق ریاضـی  منطقـی اسـت کـه در خصـوص 
قواعـد حاکـم بر مسـائل ریاضـی بررسـی می کند. مثـال در 
حوزه نسـب عددی یا در حوزه مجموعه هـا، در ریاضیات، چه 
قواعـدی حاکم اسـت؟ اسـتخراج ایـن قواعد حاکـم، منطق 
مجموعه هـا یـا منطـق نسـبت ها خواهـد بـود. این دسـته از 
منطق هـا منطق هـای خاصـی اسـت که بـا پیشـرفت حوزه 
خاصـی از علوم، پدیـد می آیند و قواعد آن حوزه را مشـخص 

می کنند.

 همـان اندیشـه عـام در ایـن حوزه ها امتـداد پیدا 
مى کنـد یـا ممکن اسـت نقض شـود؟

اسـتاد: از آنجـا کـه اندیشـه عـام، مبانی اسـت، در مسـائل 
امتـداد پیـدا می کنـد؛ امـا وقتی مسـائل گسـترده می شـوند، 
طبعـاً نیـاز بـه تجدید نظـر در قواعـد عـام منطـق داریـم تـا 
حوزه هـای جدیدتـر را حـل و فصل کنیـم و الزامـاً حوزه های 
جدیدتـر ناقـد منطق هـای قبلـی نیسـتند، بلکـه بسـط و 
گسـترش آنهاینـد. منطـق عام و عمومـی داریم کـه در همه 
علـوم کاربـرد دارد و آن منطق بدیهی اسـت؛ اما در حوزه های 
خاص شـاید مسـائل ویژه ای بـا عنوان منطق خـاص مطرح 

ضرورت تدوین خالصه اى از افکار فلسفه صدرایى
«ما االن کتابى که بشود از او حاصل و خالصه افکار صدرالمتألهین را به یکى ارائه بدهیم، نداریم! حاصل مبانى او، مبانى اختصاصى 
خودش، چى هست؟ من این را به همین آقایانى که این بنیاد مالصدرا را دارند... پیشنهاد کردم؛  گفتم: بنشینید [و انجام بدهید]؛ 
این کار، کار سختى هم هست! خود ایشان (مالصدرا) [نکات جدید فکر خود را] فهرست کرده... خیلى خوب، اینها را باید بردارید 
[و] شــرح بدهید؛ یک بیانى، تبیینى، تبیین اجمالى، به قدرى که یک نفرى که وارد به این معنا نیســت و او استدالالت مفصل را 
نمى داند،  بتواند سر در بیاورد که [فلسفه اسالمى] چیست؟ این را بیان کنید [و] شرح بدهید. بگویید یک کتاب هزار صفحه اى، 

هشتصد صفحه اى مثالً  درمى آید که این مى شود خالصه افکار مالصدرا! این را منتشر کنید».

کالم رهبرى



شـود؛ نمونـه آن علـم اصـول فقه اسـت. علم اصول هـم منطق اسـت، اما منطق ویـژه زبان، 
در واقـع همـان لسـان دیـن. وقتـی می خواهید قواعد دینـی و فقهی را بررسـی کنیـد، نیاز به 
چارچـوب و ضابطـه و قانـون اسـت. ایـن قانـون، منطق اسـت؛ اما نه منطق عمومـی در همه 
علـوم، بلکـه منطق خاصی اسـت که می تواند خـودش را در حوزه فقه نشـان دهد. این منطق، 
خـود از قواعـد عامـی بـه دسـت می آید؛ قواعـد عامی که عقـل به آن می رسـد؛ امـا تا چیزی 
بـه نام فقه نداشـته باشـیم، قواعد عـام فقه که منطق فقه اسـت نخواهیم داشـت. پس اصول 
فقـه منطـق خـاص علم فقه اسـت. فقـه احکامـی بدیهـی دارد و ارتباطی بین مسـائل فقهی 
وجود دارد. این ارتباط بین مسـائل فقهی، مقتضی این اسـت که چارچوب های اندیشـه حاکم 
بـر ایـن رابطـه خاص تشـخیص داده شـود و این همان منطق خـاص این حوزه اسـت. وقتی 
ایـن منطق خاص شـکل گرفـت، آن گاه خود فقه کـه آرام آرام گسـترش می یابد و این منطق 

هـم می تواند گسـترش پیـدا کند.

 آیـا ایـن حرف هـا خـروج از اصطـالح نیسـت؟ چرا کـه گفتیم موضـوع منطق 
معقـوالت ثانـى منطقـى اسـت؛ ولـى وقتـى بـه حوزه هـاى علـوم مختلـف گام 
می نهیـم، مثـًال منطق فازى یا احتمـاالت، دیگر از معقـوالت ثانى بحث نمى کنیم، 
بلکـه از مسـائل دیگرى بحـث مى کنیم که چه بسـا از منطق بـه معناى قدیمش 

خارج اسـت؟
اسـتاد: منطق یک معنای عام دارد که بررسـی قواعد و روابط اندیشـه ها اسـت. شـاید اندیشه 

شـما فقه باشـد؛ امـا روابـط حاکم بر این اندیشـه چیـزی عام 
اسـت. هر کجا باشـید از اصل امتناع تناقـض پیروی می کنید، 
از اصـل هوهویـت پیـروی می کنیـد. حتـی در ادبیـات کـه از 
علـم حقیقی نیسـت و بـه معنـاي واقعی کلمه، علـم اعتباری 
اسـت، باز منطق حاکم اسـت؛ چـرا که وقتـی می گویید »کل 
فاعـل مرفوع«، منطق به شـما می گویید هر جـا فاعل دیدید، 
اعرابـش را رفـع دهیـد. اگـر بخواهید غیـر از ایـن عمل کنید، 
منطـق جلـوی شـما را خواهـد گرفـت؛ یعنی قواعـد عمومی 
منطـق می گوید کار درسـتی در اینجا انجـام نداده اید. اما چون 
در اینجـا حوزه، حوزه زبان اسـت، اسـتثناهایی نیز وجـود دارد. 
اسـتثناها باید کنار گذاشـته شـوند. باز اگر داخل استثناها، یک 
چارچـوب و یـک قاعده درسـت کنیـد، آن هم منطـق خواهد 
بـود. وقتـی حـوزه فعالیـت شـما زبان اسـت زبـان بـه عنوان 

موضـوع اندیشـه معقـول اولی اسـت و قواعد حاکـم بر آن می شـود معقول ثانـی . و نیز وقتی 
فقه معقول شـما اسـت و دارید از مسـائل آن سـخن میگویید فقه معقول اوالی شـما اسـت، 
روابـط حاکـم بـر ایـن معقول می شـود معقول ثانـوی. فرقی نـدارد. امـا بپردازیم بـه آن بحث 
اساسـی که اشـاره فرمودید اینکه آیا حکمت صدرایی منطق خاصی دارد یا بایسـته اسـت که 
داشـته باشـد و اگر بایسـته اسـت، آیا چنین چیزی محقق شـده اسـت یا خیر؟ همان طور که 
در پاسـخ به سـؤال قبلی اشـاره کردم، هر فیلسـوفی بر اسـاس منطق، فلسـفه خودش را ارائه 
می کنـد. منطـق عـام هـم به طور عـام ناظر بـر روابط اندیشـه اسـت. اگر بپذیریم در فلسـفه 
اسـالمی سـه نوع فلسـفه داریم: مشـاء، اشراق و فلسـفه ای که مقبول تر اسـت و تحت عنوان 
حکمـت متعالیـه آن را می شناسـیم. اجمااًل می توانیم بگوییم این سـه فلسـفه، می توانند سـه 
منطق داشـته باشـند یا شایسـته اسـت داشـته باشـند؛ اما در عین حال همه این فلسـفه ها از 
آنجـا کـه می خواهنـد کشـف واقع کننـد، بایـد از قاعده عام اندیشـه کـه بنیاد هر اندیشـه ای 
اسـت، پیـروی کننـد؛ بنابرایـن منطـق عام همه جـا یکی اسـت. اگر ایـن منطِق عام نباشـد، 
در واقـع تعاطـی بیـن علمـی با علـم دیگر برقرار نمی شـود، نقد و بررسـی اندیشـه با اندیشـه 
دیگر برقرار نمی شـود، نقد و بررسـی فلسـفه ای در برابر فلسـفه دیگری شـکل نمی گیرد. شما 

  
ما ادعایمان این است که منطق، منطق 
عام است؛ اما در عین اینکه منطق عام 
داریم، منطق مشــایى داریم با اصول 
خاص خودش، منطق اشــراقى داریم 
با اصــول مخصوص بــه خودش و 
حتى مى توانیم مدعى شــویم منطق 
صدرایى داریم بــا اصول و ضوابط 

ویژه.
  



٧١

چگونه می توانید فلسـفه حکمة االشـراق را با فلسـفه ابن سینا 
مقایسـه کنیـد و یکی را بر دیگری ترجیح دهیـد؟ باید اصول 
عام فلسـفِی مشـترک داشته باشـید و از منطق عام مشترکی 
پیروي کنید. باید بر اسـاس آن منطق عام مشـترک بحث را 

پیـش ببریـد و بعد یکـی را بر دیگـری ترجیح دهید.
آري وقتـی فلسـفه ای شـکل می گیـرد و مسـائلی در آن 
بسـط می یابـد، مقتضـی ایـن اسـت کـه به جـز قواعـد عام 
اندیشـه، احـکام منطقـی خاص خـودش را نیز بطلبـد. بدین 
ترتیـب اسـت کـه منطق هـاي خـاص بـه وجـود می آینـد؛ 
بـراي نمونـه در حـوزه فلسـفه اسـالمی می توانیـم بگوییـم 
فلسـفه مالصـدرا تـا حـدودي این گونه اسـت. مـا ادعایمان 
ایـن اسـت که منطق، منطـق عام اسـت؛ امـا در عین اینکه 
منطـق عـام داریـم، منطـق مشـایی داریـم با اصـول خاص 
خـودش، منطـق اشـراقی داریـم بـا اصـول مخصـوص بـه 
خـودش و حتـی می توانیـم مدعـی شـویم منطـق صدرایی 
داریـم بـا اصـول و ضوابـط ویـژه. ایـن منطق هـا در اصـول 
عـاِم منطق مشـترک اند و همـه قبول دارند قیـاس یا اقترانی 
اسـت یا اسـتتثنایی. اگرچه هر اندیشـه ای باید منطـق عام را 
بـه کار گیـرد، ممکن اسـت روش هـاي متفاوتی هم داشـته 
باشـد؛ مثـاًل ممکـن اسـت منطق اشـراقی برای تسـهیل در 
کار، در صـورت برهان هـا از روش خاصی پیروي کرده باشـد؛ 
امـا منطق مشـایی چنین کاری نکند؛ امـا اجمااًل همه منطق 

عـام را دارند.
مثـال دیگـر ایـن اسـت کـه اصـول اولیـه فلسـفه در حـوزه 
تعریـف، منطق دان را وادار می کند مسـائل تعریف را بسـط و 
گسـترش دهد و بعد بگوید تعریف یا حدی اسـت یا رسـمی 
و هـر یـک از ایـن دو یـا تـام اسـت یا ناقـص؛ اما فیلسـوف 
ممکن است در فلسفه منطق بگوید تعریف مفهومی ــاسمی 
و تعریـف حقیقـی داریم. منطق دان فقط می گوید حد و رسـم 
بر دو گونه اسـت و می توانید از این دو قسـم در علوم اسـتفاده 
کنید؛ اما فیلسـوف می گوید شـما در تعریف، چهـار الگو ارائه 
کردیـد. آیـا واقعـاً می توانیـم بـه همه ایـن الگوها برسـیم یا 
اینکـه دشـواری دارد؟ در کتاب هـای منطقـی ایـن مباحث را 
کمتـر مطـرح می کننـد؛ امـا در فلسـفه بـر سـر این مسـئله 
بحث می شـود که »حد« سـهولت دارد یا صعوبت. ابن سـینا 
می گویـد صعوبـت دارد و بغـدادی بعد از او می گوید سـهولت 
دارد. شـیخ اشـراق بعد از ایـن دو می گوید، حد حقیقی ممتنع 
اسـت. ایـن بحث هـا از بحث هـاي جـدی در حـوزه فلسـفه 
منطق اسـت. شـیخ اشـراق نه تنها صعوبت را می پذیرد، یک 
گام باالتـر مـی رود و قائل به این می شـود که تعریف حقیقی 
ممتنع اسـت و امـکان ندارد. تعریفی که بغدادي به آن اشـاره 
کـرده و آن را سـهل می دانـد، می توانـد در علـوم در محدودة 
مفاهیم یعنی تعریف اسمی ــمفهومی کاربرد شـایانی داشته 
باشـد و باید آن را گسـترش دهیم. تعریف در منطق مشائی با 
تعریف در منطق اشـراق متفاوت اسـت. منطق اشراق تعریف 

را تحـت تأثیـر بغـدادی وارد حـوزه خاصی می کنـد؛ اما وقتی 
مشـاء و ابن سـینا دربـاره تعریف سـخن می گویند، مرادشـان 
تعریـف حقیقـی اسـت ولـی شـیخ اشـراق در منطق اشـراق 
تعریـف را مطـرح می کنـد، مـرادش تعریـف حقیقی نیسـت 
بلکـه تعریـف اسـمی – مفهومی اسـت؛ بنابرایـن دو منطق 

شـکل می گیرد.
چه بسـا در حوزه اسـتدالل ها نیـز بتوانیم تحـت تأثیر برخی 
از اصـول فلسـفی قرار بگیریم؛ بـرای نمونه در حوزه فلسـفه 
حمـل را بـه حمـل ذاتـی اولـی و حمل شـایع ثنایی تقسـیم 
می کنیـم. در منطـق ابن سـینا تـا خواجه نصیرالدین طوسـی 
چیـزی به نـام حمـل ذاتی اولـی وجود نـدارد. تعریـف وجود 
داشـت؛ امـا آن را حمـل نمی دانسـتند. اگـر هـم می گفتنـد 
حمـل وجـود دارد، معتقـد بودنـد حمـل لفظـی اسـت. اگـر 
می گفتنـد انسـان حیوان ناطق اسـت، حیوان ناطـق را همان 
انسـان می دانسـتند؛ پس حملـی واقع نشـده اسـت. از دوانی 
بـه این طـرف، حمل ذاتیات شـیء بر شـیء به عنـوان حمل 
ذاتی اولی شـناخته شـد. قدر متیقن آنجایی اسـت که جنس 
و فصـل بـا هم حمـل بر نوع شـوند یا خود شـیء بر خودش 
حمل شـود؛ مثل اینکه بگوییم: انسـان، انسـان اسـت. چنین 
حملـی، حمل ذاتی اولی اسـت یـا اگر بگوییم انسـان حیوان 
ناطـق اسـت، بـاز هم حمـل ما حمـل ذاتـی اولی اسـت؛ در 

حالـی کـه ابن سـینا اینهـا را حمل تلقـی نمی کرد.
نکتـه ایـن اسـت کـه وقتی ایـن حمل پذیرفتـه شـود و وارد 
عرصـه فلسـفه شـود، آن گاه مـا حمل هایـی با عنـوان حمل 
ذاتـی اولـی در مقابـل حمل هایـی کـه تاکنون معـروف بوده 
خواهیـم داشـت. ایـن همـان منطق خـاص اسـت؛ بنابراین 
گفتنـد در شـرایط تناقض، عالوه بر هشـت وحـدت معروف، 
وحـدت نهمـی نیـز الزم اسـت کـه وحـدت در حمل اسـت؛ 
مثـاًل اگـر دو قضیـه »جزئی جزئـی اسـت« و »جزئی جزئی 
نیسـت« وحـدت حمـل نداشـته باشـند، تناقـض نخواهنـد 
داشـت. ولـی اگـر وحـدت حمـل داشـته باشـند، دو قضیـه 
متناقـض خواهنـد بـود؛ در حالی کـه می توان گفـت »جزئی 
جزئـی اسـت بـه حمـل اولـی« و »جزئـی جزئی نیسـت به 
حمل شـایع«. این مسـئله از نوآوري هاي حوزه شـیراز اسـت 
و مالصـدرا از آن متأثـر اسـت. این بحـث آرام آرام آمـده و بر 
شـرایط تناقض تأثیرش را گذاشـته و از آنجا به حوزه فلسـفه 
برگشـته اسـت. در حـوزه فلسـفه بسـیاری از پارادوکس هاي 
فیلسـوفان بـر اسـاس همیـن تمایـز حمـل ذاتـی اولی حل 
می شـود. ایـن نشـان می دهـد ممکـن اسـت یـک مسـئله 
از فلسـفه آغـاز شـود و وارد منطـق شـود و سـپس از منطق 
بـه فلسـفه برگـردد و بسـط پیـدا کنـد. پس چنین مسـائلی 
داریـم؛ امـا اینکه بگوییـم در حکمت متعالیـه، منطق خاصی 
بـه نـام منطق حکمـت متعالیـه  داریم، دسـت کم تـا آنجایی 
کـه بنـده سـراغ دارم، خـود مالصـدرا چنیـن ادعایـی نکرده 
اسـت؛ امـا معنـای ایـن سـخن ایـن نیسـت کـه نبایـد این 

منطـق را داشـته باشـیم. چه بسـا بتوانیم داشـته باشـیم. اما 
ممکـن اسـت کسـی چنین توهـم کنـدـ  و این توهـم برای 
علـم و فلسـفه خطرناک هم اسـتـ  کـه مالصـدرا قائل به 
فلسـفه وجودی اسـت و نه تنها موضوع فلسـفه، وجود است، 
موضوع فلسـفه او اسـت و این وجود تشـکیک دارد. از طرفی 
منطق اشـراق قبل از مالصدرا بر اسـاس فلسـفه اشـراق بنا 
شـده و منطق مشـاء نیز بر اسـاس فلسفه مشـاء و هیچ کدام 
از ایـن منطق ها حقیقت وجود را مشـکک تلقـی نمی کردند؛ 
بنابراین می توان بر اسـاس فلسـفه مالصدرا منطقی بنا نهاد 
که این تشـکیک را بپذیرد. پس مالصـدرا باید منطق خاص 
خودش را داشـته باشـد. فلسـفه خاص مقتضی منطق خاص 
اسـت. اصـل ایـن مدعی اجمـااًل قابل قبـول اسـت؛ در عین 
حـال ایـن را فراموش نکنیم که هر فلسـفه ای به منطق عام 
محتـاج اسـت؛ منطقی که مشـترک بین همه علـوم و قواعد 
عـام اندیشـه اسـت. خطـر این جا اسـت کـه برخـی تلویحًا 
گفته انـد منطق فازی متناسـب بـا حکمت متعالیه اسـت؛ در 
حالـی کـه این گونـه نیسـت؛ چـون منطق فـازی بر اسـاس 
ظنیـات و احتمـاالت اسـت؛ در حالـی که فلسـفه، مقدماتش 
بایـد یقینیـات باشـد. اگـر مقدمات از ظنیات باشـند، فلسـفه 
نیسـت. تشـکیک وجود متفاوت از منطق فازی است. منطق 
فـازي در واقـع بـر اسـاس احتمـاالت و ظنیات ذهنی اسـت. 

اگرچـه این ظنیات ریشـه در واقعیـات دارند.
البتـه تشـکیک وجـود مقتضـی منطـق خاصی اسـت. حال 
ایـن منطق خاص چیسـت؟ تـا حـدودی می توانیـم بگوییم 
عالمه در آثار فلسـفی اش آن را آورده اسـت و آن نسـبت بین 
حمل حقیقت و رقیقت اسـت. وقتی در فلسـفه به تشـکیک 
وجـود رسـیدیم، معلـوم می شـود هـر مرتبـه وجود بـا مرتبه 
دیگـر بینونـت نـدارد، بلکه نوعـی این همانی بینشـان برقرار 
اسـت؛ امـا نمی توانیـم بگوییـم ایـن مرتبـه عیـن آن مرتبه 
اسـت. یعنـی نمی توانیـم بگوییم مرتبـة اعالی وجـود عین 
آن مرتبـه دانـی وجود اسـت؛ اما ایـن از آن جدا نیسـت و آن 
نیـز از ایـن بینونـت ندارد. پـس بین آنها نوعی حملـی برقرار 
اسـت. ایـن حمـل نه حمل شـایع صناعـی اصطالحـی و نه 
حمـل ذاتـی اولـی اصطالحـی اسـت، بلکه عالمـه می گوید 
ایـن حمل حمـل الحقیقه علی الرقیقه اسـت. اگر ایـن را که 
بـر اسـاس نظام تشـکیکی به دسـت آمـده، مورد توجـه قرار 
دهیـم می توانیـم از آن احکامـی اسـتخراج کنیم و بر اسـاس 
آن منطـق خاص حکمت متعالیه را بنا نماییم داشـته باشـد،. 
اما آیا این احکام اسـتخراج شـده اسـت؟ باید بگوییم آن گونه 
که باید اسـتخراج نشـده اسـت؛ ولی در مواضعی از فلسـفه از 
آن اسـتفاده کرده انـد؛ مثـاًل در مورد نفس و بدن مطرح شـده 
اسـت. نفس همان بدن اسـت و بدن همان نفس اسـت. این 
نـوع ایـن همانی از نـوع این همانی رقیقت  و حقیقت اسـت 
ایـن حمـل  بـه یک معنا درسـت اسـت، نـه به حمل شـایع 
صناعـی و نـه حمل ذاتـی اصطالحـی، بلکه به معنـای این 



همـان و حمـل حقیقـت و رقیقـت. یعنی نفس حقیقت بـدن و بدن رقیقت نفس اسـت. با این 
نـگاه می تـوان تجدید نظر در فلسـفه کرد و منطقی متناسـب با چنین فلسـفه اي را به دسـت 
آورد؛ البتـه همانطـور کـه گفتیـم اگر این منطق اسـتخراج شـود، نافی آن منطق عـام نخواهد 
بـود، بلکه شـاخه درونـی آن منطق عـام خواهد بود؛ به ایـن معنا تا حدودی می تـوان پذیرفت 

هـر فلسـفه خـاص می تواند منطق خاصی داشـته باشـد.

 ممکـن اسـت بر اسـاس این تشـکیک در مرتبـه پایین، یک حکمی فلسـفى 
را بیـان کنیـم کـه وقتـى در مرتبـه باالتـر قـرار مى گیریـم و از زاویه برتـر نگاه 
مى کنیـم، حکم نحوه دیگـرى پیدا کند؛ مثالً عالمـه در ابتداى نھایـة الحکمه وقتی 
بحـث اعـراض را مطرح مى کند، بـراي اعراض قائـل به ماهیت اسـت و اعراض 
را تعریـف مى کنـد؛ ولى در قسـمت هاى دیگـر این کتـاب مى فرماید اعـراض از 
شـئون جواهرنـد و گویـی براي آنهـا قائل به وجود ربطى اسـت؛ یعنـى در مرحله 
پاییـن، ماهیـت بر دو گونه اسـت یا عرض اسـت یا جوهـر؛ ولى از نـگاه دقیق تر 

اعراض نسـبت بـه جواهـر، روابط اند.
اسـتاد: وقتـی نظـام تشـکیکی را پذیرفتیـم، به خیلـی از مباحـث باید به صورت تشـکیکی 
نـگاه کنیـم. تـا این حد قابـل قبول اسـت؛ اما اگر ایـن سـخن دوم را پذیرفتیـم، معنایش این 
اسـت کـه آن سـخن قبلـی، دقت الزم فلسـفی را نداشـته اسـت و در واقع خـط بطالنی روی 
آن بـاور می کشـیم؛ یعنـی اگر در نظام مشـاء محمـول عرض را بـر موضوعی بـار می کردیم، 
یـک معنایی داشـت؛ امـا االن کاماًل متفاوت اسـت. آنجا حمل الرقیقه علی الحقیقـه نبود. آن 
حمـل، حمـِل شـایع بـود؛ اما اینجـا به معنای دقیـق کلمه حمـل الحقیقه علی الرقیقه اسـت. 
بلـه می توانیـم بگوییم مسـائل به لحاظ تحلیل های عقلـی، گام به گام پیش مـی رود؛ بنابراین 

حـرف نهایـی را در گام آخـر باید جسـت نه در گام های وسـط.

 اعتبارات گوناگون است.
اسـتاد: ببینیـد بحـث اعتبـارات نیسـت، بکلـه واقـع در نظام های فلسـفی قبلـی خیلی خام 
تفسـیر شـده و کنار هم غلط هایی هم صورت گرفته اسـت؛ اما فیلسـوف وقتی به گام نهایی 
رسـید، تـازه متوجـه می شـود حقیقت چه بوده اسـت و تـا پیش از ایـن مرحله  حقیقـت را آن 
گونـه نیافتـه اسـت.  هـر چنـد در طریـق یافتن واقـع بوده اسـت. تا ایـن حد می تـوان گفت؛ 
ولی در واقع کسـی که به این مرحله از تشـکیک برسـد، در نهایت این نکته را خواهد فهمید 
کـه باورهـای فیلسـوفان دیگر که مبتنی بر این باور تشـکیکی نیسـت، باور درسـتی نیسـت.

 مى تـوان گفـت بـاور دقیقـى نیسـت؛ چـون باألخـره در منطق عام با تقسـیم 
ماهیـت بـه جوهر و عـرض کارمـان را پیـش مى بریم.

اسـتاد: ایـن فرایندی که شـما اشـاره می کنیـد، فرایند تصحیح اسـت؛ یعنـی غلط های قبلی 
خودمـان را تصحیـح می کنیـم. بگذاریـد یـک نمونـه از حوزه تشـکیک بیاورم. کار فیلسـوف 
ایـن اسـت کـه تفسـیر واقـع کنـد؛ امـا سـؤال این اسـت کـه واقع چیسـت کـه تفسـیر واقع 
کنـد. فیلسـوف می گویـد غیـر از مـن و بیـرون از ذهـن مـن واقعیت وجـود دارد و شـکی هم 
در آن نیسـت. از طرفـی واقعیتهـای بیـرون را هـم متکثر می یابـم. اولین باور تصدیقـی بعد از 
یافتـن کثـرت، این اسـت کـه این امور متکثره ماهیات هسـتند؛ امـا آیا واقعاً ماهیـات در خارج 
موجودنـد؟ فیلسـوف می گوید علی القاعده بایسـتی همین ماهیـات موجود و متکثر باشـند. اما 
آیـا سـنگ و کاغذ و اکسـیژن و هیدروژن واقعیت دارند؟ فیلسـوف می گویـد علی االصول باید 
این گونـه باشـد. فیلسـوف نمی گویـد این امور موجودند. بلکه سـخن او مشـروط اسـت او یک 
شـرط مـی آورد و می گویـد اگـر بـه تناقض نینجامـد. اصل کثـرت را نمی توانیم منکر شـویم؛ 
امـا کثـرت بـه نحو کثـرت ماهوی اسـت یا بـه نحو دیگـری. می گوییـم کثرت ماهـوی اگر 
دچار تناقض نباشـد، درسـت اسـت و گرنه باید تفسـیر دیگری داشته باشیم. فیلسوف یک گام 

جلوتـر مـی رود و سـؤال اصالـت وجود و ماهیـت را مطرح می کنـد. وقتی این سـؤال را مطرح 
می کنـد، می بینـد اگـر اصالـت  الماهیـه را بپذیـرد، دچـار تناقض می شـود؛ بنابرایـن می گوید 
اگـر تـا دیـروز می گفتیـم علی االصـول کثـرت ماهوی اسـت، امـروز تصحیـح می کنیم. پس 
می گویـد کثـرت حق اسـت؛ امـا کثرت، کثرت ماهوی نیسـت. کثـرت ماهوی اعتباراً درسـت 
اسـت، واقعاً درسـت نیسـت. فیلسـوف یک گام جلو آمد و باورش را تصحیح کرد؛ اما در عین 

حال کثـرت را نفـی نمی کند.
سـؤال بعـدی ایـن اسـت کـه کثرت وجـودی به نحو تشـکیک اسـت یـا تبایـن. علی القاعده 
بایـد بـه نحـو تباین باشـد. علی القاعـده یعنی مشـروط به اینکـه به تناقـض نینجامـد؛ اما در 
تبایـن تناقـض نهفته اسـت؛ بنابراین می گوید کثرت حق اسـت؛ اما کثرت در ماهیات نیسـت، 
بلکـه در وجودهـا اسـت و از طرفـی نمی توانیم ایـن وجودهـا را متباین بدانیم. پـس کثرت در 
وجود به نحو تشـکیکی اسـت. حال می گوید تشـکیک چه نوع تشـکیکی اسـت؟ علی القاعده 
تشـکیک، تشـکیک عرضـی اسـت. این شـیء یک وجود اسـت و آن هـم یک وجـود. هر دو 
وجودنـد. مابه االشـتراک اصـل وجود اسـت و مابه التمایز نیز اصل وجود اسـت؛ بـه دلیل اینکه 
از همـه اینهـا مفهـوم عام موجوٌد انتزاع می شـود. این بـار نیز یک گام جلوتر مـی رود می گوید 
آیـا معلـول می توانـد گونه ای از اسـتقالل را دارا باشـد؟ علی القاعـده این گونه اسـت؛ یعنی اگر 
بـه تناقـض نینجامـد؛ امـا اگـر در گام بعدی به این رسـیدیم کـه اگر معلول تمـام حقیقتش و 
تمـام ذاتیاتـش ربط به علت نباشـد، دچار تناقض اسـت، آن گاه باید بگوییـم معلول هیچ نحوه 
اسـتقالل وجـودي نـدارد؛ پـس می گوییم معلول ربط اسـت. حال که معلول ربط شـد، سـؤال 
دیگري مطرح می شـود و آن این اسـت که آیا وجود متکثر اسـت و با آنکه کثرت حق اسـت، 
موجود متکثر به نحو تشـکیک طولی اسـت؟ تا قبل از این مرحله، مرحله تشـکیک را اجمااًل 
می پذیرفتیـم. اگـر معلـول عین الربط به علت اسـت، چه باید گفت؟ اگر کسـی ادعـا کند وجود 
یـک واحد شـخصی اسـت و بقیه روابط، کثـرت را اعتبار می کنیم و نفـی نمی کنیم؛ منتها این 
روابـط متکثرنـد. روابط نیز تا نگاه اسـتقاللی به آنها نکنیم وجود نیسـتند، بلکـه ربط الوجودند.

بنابرایـن مـا از یـک نگاه بسـیار بسـیط شـروع کردیـم و بـا نگاه هـای جدید نگاه هـاي قبلی 
را تصحیـح کردیـم. در واقـع ایـن نگاه هـاي جدیـد نمی گذارنـد آن نگاه هـای قبلی را درسـت 
بپنداریـم. شـما از تشـکیک هـم مجبورید عبـور کنید. به یک وجود شـخصی می رسـید و آن 
حقیقـت واجـب اسـت و بقیـه،  روابط متکثرنـد و به این حقیقت ربـط دارند و تشـکیک در این 
روابـط اسـت. ایـن مباحث در فلسـفه رخ میدهـد و متناظر با این مباحث بایـد منطق خاص به 

این مباحـث را هـم وارد کار کنیم. 

 بعضـى جاها تصحیح اسـت ولى بعضى جاهـا در ظرف اعتبار اسـت مى گوییم 
ماهیت اعتبارى اسـت. درسـت اسـت اعتبارى اسـت؛ ولى باز مى گوییم االنسان 
موجـوٌد. و ایـن قضیـه را درسـت میدایـم. باالخـره از انسـان و حیـوان و جنس 

خاصـى بحث مى کنیـم ...
اسـتاد: از این بابت اسـت کـه ماهیت اعتباری اسـت. اعتبار نفس االمریـت دارد؛ یعنی تا یک 
وجـودی محـدود نباشـد، حـدی نـدارد تا ماهیتی داشـته باشـد. پس اگـر من گفتم انسـان در 
حوزه ماهیتش نسـبت به وجود و عدم، مستوي النسـبه اسـت، درسـت گفته ام؛ اما معنایش این 
نیسـت کـه راجع بـه حقیقت الوجود حـرف زده ام. اینهـا ظرف هـای اعتبارند و در ظـرف اعتبار 
درسـت اند؛ امـا واقـع ایـن نیسـت. واقع چیـز دیگری اسـت و این سـایه واقع اسـت. اگر حکم 
را از آن جهت که سـایه اسـت، به سـایه نسـبت دادی، حکم شـما درست اسـت؛ اما اگر گفتید 
وجـود ایـن اسـت، حکم شـما در این صـورت نمی تواند درسـت باشـد. این نکتـه را باید توجه 
داشـته باشـید. امـور اعتبـاری در حوزه فلسـفی نفس االمریـت دارند و بـه این معنا درسـت اند. 
فیلسـوفی کـه دغدغـه واقـع دارد، نمی تواند بگویـد دغدغه من واقع اسـت پـس ماهیت واقع 
اسـت. نکته اینجا اسـت کـه دغدغه اش واقع اسـت؛ اما واقعیت قیـد دارد؛ چـون وجود محدود 

اسـت. و الحمد هلل 
محدود
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شـهود  و  شـهودى  حکمـت 
حکمـى

بـه  اسـتاد  مصاحبـه  ایـن  در   
ارتبـاط فلسـفه و عرفـان  پرداختـه 
از جهاتـى   را  فلسـفه  فراگیـرى  و 
ـ از جملـه موضوعـى کـه فلسـفه 
همچنیـن  و  دارنـد  عرفـان  و 
سـطح مطالـب ـ مقـدم بـر عرفان 
مى دانـد. ایشـان بـا تعریـف عرفان 
و فلسـفه، تفـاوت اصلـى ایـن دو 
علـم را موضـوع آنهـا می دانـد و در 
ادامـه، تأثیرات فلسـفه بـر عرفان و 
عرفان بر فلسـفه را بیـان می کند و 
فراگیـري مطالب حکمـت متعالیه 
را بدون آشـنایى با عرفـان، موجب 
دورى از حقیقـت مى دانـد. ایشـان 
تفـاوت حمکـت متعالیـه و عرفـان 
نظرى و غایتشـان را بیـان می کند 
و شـبهه نیازمنـدى بـه فلسـفه را 
بـراي  سـیري  و  می دهـد  پاسـخ 
مطالعه فلسـفه تا عرفان پیشـنهاد 
ایشـان سـیر مطالعاتـی  مى کنـد. 
موجـود و روش تعلیـم فلسـفه در 
حـوزه را بـه دالیلى چـون مباحث 
عمیـق و سـنگین اشـتباه مى داند 
و  پیشـنهاد می کنـد طلبه هـا ابتدا 
و  اشـارات  بعـد  و  مظفـر  منطـق 
سـپس کتاب هاى دیگـر را مطالعه 

. کنند

فلسفه خوانها بدانند
در ایــن مصاحبــه، اســتاد معلمی 
بــه ارائــه روش هــاى صحیــح 
مطالعــه و تدریــس پرداختــه 
اســت کــه از آن جملــه طــرد 
روش ســخنرانى اســتاد و تجویــز 
ــارت  ــاگردمحورى و دادن جس ش
ــالب  ــه ط ــر ب ــه نظ ــد و ارائ نق
اســت. ایشــان عــالوه بــر  آن، بــر 
ــوزه  ــى ح ــام آموزش ــالح نظ اص
ــت و  ــا کیفی ــد ت ــد مى کن تأکی
بهــره ورى افزایــش یابــد. در ادامه 
ــق  ــف تحقی ــل مختل ــز مراح نی
ــدار  ــفه و مق ــش در فلس و پژوه
نیــاز اقشــار مختلــف بــه فلســفه 
و  میــزان احتیــاج بــه متخصــص 

ــت. ــده اس ــى ش بررس

اهـداف و سـرفصل هاى 
تفصیلى

 براى اینکه فلسـفه و حکمت 
به صـورت تخصصى پیگیرى 
و نیـاز طلبه و حـوزه و جامعه 
تامین شـود نیاز بـه برنامه اى 
هسـت کـه اهـداف دقیـق و 
مراحـل نیـل بـه ایـن اهداف 
را  مرتبـه  هـر  الزم  کتـب  و 
معرفـى کنـد لـذا برنامـه زیر 
یک برنامـه پیشـنهادى براى 
ایـن امـر و تربیـت حکیمانى 
اسـت که امروز بیـش از پیش 

بـه آنهـا نیازمندیم.

از بدایه تا نهایه 
 ایـن مصاحبـه بـه نحـوه تدریـس 
فلسـفه، به خصـوص دو کتـاب بدایـة 
الحکمـه و نھایـة الحکمـه، بـا تکیه بر 
اسـتادمحورى و توجـه بـه کتـاب و 
برنامـه می پـردازد کـه بـا توجـه بـه 
بایـد هدایـت  اوضـاع درس  و  فضـا 
شـود. در  ادامـه وجه نامگـذارى بدایه 
و نهایـه به حکمت، به جاى فلسـفه، 
در  فلسـفه  اصطـالح  تفاوت هـاى  و 
ایـران و تفـاوت حکمـت  بـا  غـرب 
بـا فلسـفه آمـده اسـت. نقـش مهـم 
اسـتاد در شناخت استعدادها ، فضاى 
کالس و نحـوه القاي درس و شـرایط 
و نیازمندى-هاى  تقویت در فلسـفه 
و تدریس آن و نقش عرفان و سـلوك 
در فهـم فلسـفه و اینکه علـم و عمل 
بایـد همـراه بـا هـم باشـد و حکمت 
بایـد در ارتبـاط بـا آیـات و روایـات 
خوانده شـود، از دیگر مباحثی اسـت 
کـه در ایـن گفتگـو بـه آن پرداختـه 

است.  شـده 

بازخوانى یک واقعه
از  بخش هایـى  بـه  نوشـتار  ایـن 
رهبـرى  معظـم  مقـام  سـخنان 
درباره فلسـفه مى پردازد. مسـائل 
مطرح شـده در سـخنان رهبـري 
چنیـن اسـت: موانعـی کـه بـراي 
عالمـه طباطبایـى پیـش آمـد و 
بـا  برخوردهـا  زیانبـار آن  نتایـج 
عالمه، اهمیت فلسـفه به خصوص 
فلسـفه مالصـدرا و اینکـه حـوزه 
بایـد به عنـوان مرکز فلسـفه باقى 
بماند، گسـترش و بسـط فلسـفه 
اسـالمى و اینکـه نبایـد گذاشـت 
ایـن علـم دسـت نااهـالن بیفتد.
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حکمت شهودی و شهود حکمی
حجت االسالم و المسلمین حسن رمضانى*

اشاره
یـادم هسـت مرحوم مطهرى، در نوارهاى درسـى  جلد سـوم اسـفار، بحث حرکـت و زمان مى فرمـود: «مرحوم عالمـه طباطبایى 
مى فرمودنـد: مـن  وقتى کـه اسـفار را درس مى گرفتم خیلـى در تقریر مطالـب و فراگیرى آن کوشـش مى کردم و  عـالوه بر این 
کـه پیش مطالعه داشـتم و در موقع درس، سـراپا گـوش بودم ، پـس از درس  مطالب را تقریـر مى کردم  و تحقیقـات فوق العاده اي 
داشـتم. ایـن تقریـرات و تحقیقـات بـه نحـوى در نظـرم عمـده بـود که گاهـى با خـود مى گفتم اگـر جنـاب آخوند سـر از قبر 
در بیـاورد و بخواهـد مبانـى و مطالبـش را تقریـر کند، بهتـر از این نمى توانـد تقریر کنـد. این باور در مـن بود تا اینکـه در نجف 
بـه خدمـت آقا سـیدعلى آقاى قاضى رسـیدیم. ایشـان با اینکه تخصصش فلسـفه نبـود، بلکه عرفان بـود، اما وقتى کـه لب باز 
کـرد و از وجـود، ماهیت، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سـخن گفت و شـروع کرد بـه گفتن و گفتن و گفتـن. آن زمان فهمیدم 

که مـن تا کنون از اسـفار یک حـرف را هم نفهمیـده ام».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم و المسـلمین حسـن رمضانـی، مدرس سـطوح عالی فلسـفه و عرفان اسـالمی اسـت. کتـب و مقاالتی چـون: ریاضـت در عرف عرفـان، عرفان عالمـه طباطبایی و 

تصحیـح، تعلیـق و شـرح تمهیدالقواعد ابن ترکه از آثار ایشـان اسـت.
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 یکـى از بحث هایـى کـه دربـاره فلسـفه مطـرح 
اسـت، ارتبـاط ایـن علـم بـا سـایر علـوم از جمله 
عرفـان اسـت. سـؤال اول ایـن اسـت کـه رابطـه 
فلسـفه و عرفـان، یا به عبـارت دیگر عقل و شـهود 
چیسـت و ایـن دو در مباحث معرفتى چـه جایگاهى 

دارند؟
اسـتاد: اگـر فلسـفه را علمـی در کنـار عرفـان و همچنیـن 
عرفـان را علمـی در کنار فلسـفه بدانیـم، یقیناً ایـن دو با هم 
فـرق می کننـد؛ امـا اگـر وارد فضـای حکمت متعالیه شـویم 
که در آنجا عرفان و فلسـفه به هم می رسـند و یکدیگر را در 
آغوش می گیرند، عرفان زبان فلسـفی پیدا می کند و فلسـفه 
رنـگ و بـوی عرفانی بـه خودش می گیـرد. در چنین فضایی 
تفکیـک ایـن دو و ممتاز دانسـتن آنها سـخت می شـود. اگر 
بـه مباحث علت و معلول در جلد دوم اسـفار توجه کنید، آنجا 
کـه حرف هـای اساسـی آخونـد مطـرح اسـت، می بینیـد که 
مباحـث کاماًل عرفانی اسـت؛ از فصوص کمـک می گیرد، از 
کلمـات قونـوی کمک می گیـرد و مباحثـش را ارائه می کند، 
بـه گونـه اي که اگر شـخص به آن کتاب هـا و مبانی و اصول  
نظـر داشـته باشـد، در واقـع عرفان اسـت امـا اگر فلسـفه را 
فلسـفه بدانیم و عرفان را عرفان، اینهـا دو تا علم خواهند بود 

و رتبـه فلسـفه مقدم بر عرفان اسـت.

 از چه جهت فلسفه مقدم است؟
اسـتاد: اگـر زمـان یادگیـری، افق و سـطح علمـی و رتبه و 
جایـگاه هـر یک از ایـن دو علـم را در نظر بگیریـم، خواهیم 
دیـد کـه اینهـا در عـرض هم نیسـتند. فلسـفه از نظـر زمان 
فراگیـری مقـدم بـر عرفـان اسـت. فلسـفه علمی اسـت که 
از عـوارض موجـود بمـا هـو موجـود بحـث می کنـد. موجود 
بـه معنـای عرفـی اش حقیقتی اسـت کـه از فضـای موهوِم 
عـدم جـدا شـده و بـه سـاحت وجـود راه یافتـه و موجـود 
گشـته و دارای واقعیـت و منشـأ اثـر اسـت و معدوم نیسـت 
و ایـن موجـود دارای عـوارض ذاتیـه ای اسـت، مثـِل وجوب، 
امـکان، حـدوث، قـدم، وحدت، کثـرت، قوه، فعـل؛ بر همین 
اسـاس می گوییـم الموجـود من حیث هـو موجود امـا واجٌب 
أو ممکـن، الموجـود مـن حیث هو موجـود اما واحـد أو کثیر 
و هکـذا. اینها مسـائلی اسـت فلسـفی کـه از عـوارض ذاتیه 
موجـود بماهو موجود بحـث می کنند و موجـود، موضوع این 
علـم و موضـوع مسـائل آن می شـود؛ اما عرفـان، نوعی علم 
اسـت کـه موضوعـش حق اسـت؛ البتـه مـراد مـا از عرفان، 
عرفـان نظری اسـت، نه عرفـان عملی؛ چـون عرفان عملی 
را نبایـد جـزو علـوم حسـاب کرد. عرفـان عملـی همان طور 
که از اسـمش پیدا اسـت، قدم گذاشـتن در وادی عمل است.

 بحث از خود عمل و سلوك، علم نیست؟
اسـتاد: چنیـن چیزي می شـود علـم عرفان عملی نـه خود 

عرفـان عملـی. در عرفـان عملی، سـخن از مسـئله نیسـت، 
سـخن از مرحلـه و منـزل اسـت. آنجـا سـیر، سـیِر عملـی 
اسـت؛ امـا در علـوم، سـیر، سـیِر علمـی و نظـری اسـت. بنا 
بـر ایـن منظورمـان از عرفـان، عرفـان نظـری اسـت. وقتی 
می خواهیـم عرفان نظـری را تعریف کنیـم می گوییم علمی 
اسـت کـه موضوعـش حق اسـت؛ حقی کـه همان وجـود یا 
صرف الوجـود اسـت. اینجا تفاوت اساسـی بین عرفـان و بین 
فلسـفه رخ می نمایـد. وجـود و موجـود با هم فـرق می کنند. 
موضـوع در عرفـان، صرف الوجـود و صرف هسـتی و محض 
هسـتی اسـت که خود دارای عـوارض ذاتیه اسـت و صفات، 
اسـماء، مواطـن و مواقـف دارد کـه در عرفـان از آن ها بحث 

می شود.
فـرض بفرماییـد بیـن حـی و بیـن حیـات چگونـه فـرق 
می گذاریـد. گاهـی شـما از حیـات، عـوارض ذاتیـه حیـات، 
مقومـات حیـات و ویژگی هـای آن سـخن می گوییـد؛ امـا 
گاهـی سـراغ حـی می رویـد و دربـاره این سـخن می گویید 
کـه یـک موجـود زنـده دارای چـه عـوارض ذاتیـه اي اسـت 
یـا مثـاًل گاهـی از علـم سـخن می گوییـد و گاهـی از عالم. 
آن گاه کـه از حقیقـت علـم حـرف می زنیـم، می گوییـم علم 
یـا حضوری اسـت یا حصولـی و حصولی اش انواع و اقسـامی 
دارد ؛ امـا آن گاه کـه از عالـم سـخن می گوییـد و از عـوارض 
ذاتیـه عالـم بحث می کنید، بایـد مباحث را به گونـه اي دیگر 
مطرح کرده و سـخن بگویید. همچنین اسـت بحث از قدرت 
و عـوارض ذاتیـة قدرت و بحـث از قادر و عـوارض ذاتیة قادر 

کـه با هـم فـرق می کنند.
برخـی از اسـتادان فرموده انـد موضـوع فلسـفه وجـود مطلق 
اسـت و موضـوع عرفـان، مطلـق وجـود. این سـخن را فقط 
و فقـط در فضـای حکمـت متعالیـه می توانیـم بزنیـم، آن 
هـم بـا امـا و اگـری کـه در آن اسـت. ولی در فلسـفه مشـاء 
نمی توانیـد از ایـن حرف هـا بزنیـد، و همچنیـن در فلسـفه 
اشـراق نمی توانیـد از ایـن حرف هـا بزنیـد، چـون در ایـن دو 
فلسـفه، از وجـود مطلق به ایـن معنایی که مـورد نظر آقایان 
اسـت خبری نیسـت. و ما در مقام فرق گذاری بین فلسـفه و 
عرفـان بایـد به گونه اي سـخن بگوییم که تمام فلسـفه ها را 
در بر بگیرد و شـامل تمام شـعبه هاي فلسفه بشـود وگرنه این 
تفـاوت ماهـوی بین فلسـفه و عرفـان نخواهد بـود؛ بنابراین 
موضـوع عرفـان، صرف الوجـود، حق، وجـود بما هـو وجود و 

موضوع فلسـفه  موجـود بماهو موجود اسـت.
آنچـه گفتیـم از نظـر موضوع بـود. گاهـی نیز تمایـز و فرق 
علـوم بـه لحاظ روش اسـت. مثـاًل در علوم نقلی، کـه درباره 
نقلیـات بحث می کنـد، روش نقلـی اسـت؛ و در علوم عقلی، 
روش کاماًل عقلی اسـت؛ مثاًل فلسـفه روشش عقلی محض 
اسـت و بـه عقل بـه  عنوان منبع و مأخذ و ابـزار فهم، نه فقط 
ابـزار تبییـن،  نـگاه می کنـد؛ یعنی بـه کمک پایـگاه عقل و 
ابـزار عقـل می خواهد بـه تمام اهـداف، نتایـج و مقاصدشـ  

کـه فهم حقایق اسـتـ  دسـت یابد. 
امـا در عرفـان نظری، چنین نیسـت. منبع و مأخـذ در عرفان 
نظـری کشـف اسـت. عـارف شـهود می کنـد و بـر اسـاس 
شـهود سـخن می گویـد و مأخذ سـخنش را شـهود می داند؛ 
البته در مقام تبیین، توضیح و تشـریح، از عقل به  عنوان ابزار 
تبییـن  اسـتفاده می کنـد و در مقـام اثبات و تبییـن مطالب و 
مقاصـدش، بـه طرف عقـل و ادله عقلی دسـت دراز می کند؛ 
و بـه تعبیـر دیگـر، عرفـان ثبوتـاً متوقـف بـر کشـف و اثباتًا 

متوقف بـر عقل و نظر اسـت.
البتـه اگر بتوانیم بـراي منقوالت  عارف ارزش قائل شـویم و 

ناقـل  و نقل را معتبر بدانیم، روش روش نقلی اسـت. 

 آیا شـهود عرفـا داخل در عرفان نظرى محسـوب 
مى شود؟

اسـتاد: بلـه، در خیلـی از کتاب هـای عرفانـی آمـده اسـت 
کـه عـارف می گویـد مـن آن را مشـاهده کـردم. گویی منبع 
معرفـی می کنـد و از آن، چیـزی بـرای شـما نقـل می کنـد. 
بسـتگی دارد مـذاق شـما چگونـه باشـد. اگـر شـخص و آن 
نقـل را معتبـر بدانید، برای سـخن او ارزش قائـل خواهید بود 
وگرنـه در کشـف او شـک خواهیـد کـرد؛ اما اگـر صرف نقل 
نبـود، بلکـه تدوین بود، بـه ادله و براهینی که اقامه می شـود، 
نگاه می کنید. شـما در کتاب مصبـاح االنس و تمھید القواعد 
همیـن روال را مالحظـه می فرمایید یا در بسـیاري از جاهاي 
مقدمـه شـرح قیصری بر فصـوص، می بینید که بـرای تنبیه 
مسترشـدان از بیان هـای عقلـی کمـک می گیرد. لذا کسـی 
کـه می خواهد عرفـان نظری را فـرا بگیرد، یقیناً باید سـابقه 

فلسفی داشـته باشد.

 چرا؟ علت آن چیست؟
اسـتاد: زیرا شـخص می خواهد به روش فلسـفی عمل کند 
و از مباحـث فلسـفی کمک بگیرد و بر اسـاس همـان روش 
و مباحـث،   مباحـث خـود را پی ریـزي کرده و بـه مقاصدش 
دسـت پیـدا کنـد. لـذا بایـد اطالعات فلسـفی طالـب چنین 

علمـی، خـوب و مورد قبول باشـد. 

 این معرفت، معرفت اصولى است؟
اسـتاد: »المعرفـه بـذر المشـاهده«. شـما باید بشناسـید تا 
ببینید. شـما به مباحث و مطالبی دسـت می یابید و در مرحله 

آخر آنهـا را مشـاهده می کنید.

 آیـا اصطالحـات و مفاهیـم فلسـفى در عرفـان 
نظـرى وجـود دارد یـا خـود فهم مسـائل فلسـفى، 
زمینـه را فراهـم مى کنـد تـا شـخص هـر دو علم را 

بفهمد؟ بهتـر 
اسـتاد: هـر دوی اینها درسـت اسـت. هم عرفان نظـري از 



اصطالحـات فلسـفی اسـتفاده می کنـد و هـم فهم فلسـفی کمک می کند شـخص مسـائل 
عرفـان نظـری را خـوب درک کند. 

جهـت دیگـری را در کـه بیان تقدم فلسـفه بـر عرفان  می توان گفت این اسـت که فلسـفهـ  
همان طـور کـه عـرض شـدـ  از موجود بماهو موجـود بحث می کند و موجـود بماهو موجود به 
یـک معنـا ، شـامل موجودی که صرف الوجود اسـت و وجـود عین ذاتش اسـت و نیز موجودی 
کـه معـروض وجـود اسـت و وجـود عـارض بر ذاتـش اسـت، می شـود؛ بنابراین فیلسـوف در 
الهیـات بـه معنـای اخـص، در بـاره حق تعالی بـه عنـوان صرف الوجود سـخن می گویـد. حتی 
شـیخ الرئیس می گویـد: حق تعالـی وجود صرف اسـت. منتها ایشـان در آنجـا کار را آن گونه که 
در عرفـان سـامان می دهنـد، سـامان نمی دهـد. و همین جا اسـت که فیلسـوف از عـارف جدا 
می شـود. عـارف ایـن مسـئله را خـوب می فهمـد و در نتیجه موضوع خـودش را همـان وجود 

صـرف قـرار می دهـد و مباحـث را ادامـه می دهد و از فضای فلسـفه جدا می شـود.
در مباحث عرفان نظری یکی از اشـکال هایی که به فیلسـوف گرفته می شـود، همین اسـت. 
عـارف بـه فیلسـوف می گوید شـما تا اینجـای راه خوب آمدیـد که گفتید حق تبـارک و تعالی 
وجـود صـرف اسـت؛ امـا از اینجـا به بعد را که قائل شـدید این انیـت و وجود صـرف،  وجودی 
در برابـر سـایر وجـودات اسـت، ایـن وجـود اسـت و آن هـم وجود اسـت و همه اینهـا را وجود 
دانسـتید، نمی توانیـم از شـما بپذیریم. شـما می گویید حق تعالـی صرف الوجود اسـت. ای آقای 
فیلسـوف ! شـما می بایسـت سـر از وحـدت وجـود در بیاوریـد و بـه بیـش از یک وجـود قایل 
نباشـید و بقیـه را شـئون و مراتب آن وجود بدانیـد، نه آنکه همه آنها وجود باشـند. نخیر، اصاًل 

مابقی وجود نیسـتند.
بنـا بـر ایـن، مسـئلة »الموجـود إما ان یکـون الوجـود عین ذاتـه و امـا ان یکـون عارضاً علی 
ذاتـه« یک بحث فلسـفی اسـت. بعد آن بخشـی که وجود عیـن ذاتش اسـت، موضوع عرفان 
قرار می گیرد و بحث عرفانی می شـود. متأسـفانه فلسـفه در اینجاـ  مخصوصاً فلسـفه مشـاءـ  
آن گونـه کـه باید عمل کند، عمـل نکرده اسـت. خداوند عالمه طباطبایـی را رحمت کند. وي 
در المیـزان صریحـاً از بوعلـی اسـم می بـرد و همین مؤاخـذه را بر ایشـان دارد که چرا شـما با 
همـه آنچـه در روایـات و آیات آمده اسـت، به گونـه اي عمل کردید که وحدت حق تعالی، سـر 
از وحـدت عـددی در آورده و از وحـدت شـخصیه وجـود دور بیفتید. با اینکه در آیـات و روایات، 
ایـن همه پیام وجود داشـته و شـما را هدایت کـرده که این واحد با سـایر واحدها فرق می کند، 
بـاز شـما مثل مشـرکان که بت هایشـان را در کنار خـدا و خـدا را در کنار بت ها قـرار می دادند، 

عمـل کـرده و خـدا را در کنـار دیگر موجـودات و دیگر موجـودات را در کنار خدا قـرار داده اید!
 امـر  دیگـری را کـه درباره تقدم فلسـفه بـر عرفان می توان مطرح کرد، سـطح مطالب اسـت.  
سـطح مطالب در مباحث فلسـفی، گرچه  عقلی اسـت، ولی عقلی به معنای متعارف آن اسـت 
؛ امـا در فضـای عرفـان، مباحـث اوج می گیـرد و عرفـان نمی خواهـد مباحـث را در حـد عقل 
متعـارف سـامان داده و در همـان حـد بحث کند. این همان فرمایش بسـیار زیبای سـعدی در 

بوسـتان اسـت که می گوید:
ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست          بِر عارفان جز خدا هیچ نیست
توان گفتن این با حقیقت شناس        ولی خرده  گیرند اهل قیاس
که پس آسمان و زمین چیستند؟        بنی آدم و دام و دد کیستند؟

بـا عقـل متعـارف که نمی شـود وحـدت شـخصیه را اثبات کـرد. عقل متعـارف  هر چـه دارد 

از حـواس و از قـوای ظاهـری گرفتـه اسـت و بعد روی آن هـا کارهای عقالنـی و تحلیل ها و 
تفکیک هـا و اسـتنتاج هایی کـه مناسـب بـا آن فضا اسـت انجام می دهد. این سـطِح فلسـفه 
اسـت؛ امـا مباحـث در عرفـان، دقیق تر و عمیق تر اسـت و  یقینـاً با توجه به ایـن نحوه نگرش 
بـه فلسـفه و عرفـان، بـه ایـن نتیجه خواهیم رسـید که حـق تقدم زمانی با فلسـفه اسـت. لذا 
شـخص باید در ابتدا یک دوره فلسـفه بخواند و با مباحث فلسـفی و سـبک و سـیاق فلسـفی 
آشـنا شـود و در نتیجه اگر ذوقش گرفت و توانسـت پیش رود، ان شـاء اهلل قدِم برتر و باالتر را 
بر داشـته و نوبـت بـه فراگرفتـن عرفان می رسـد، وگر نه در حد فلسـفه متعارف  می مانـد و اگر 

بخواهـد از ایـن حـد  تجـاوز کند »لو دنـوت الحترقت« نصیبش خواهد شـد. 
پس سه جهت را برای تقدم فلسفه بر عرفان عرض کردیم. 

 فرمودیـد تمایـز در موضـوع اسـت و در روش. ارتباط این دو علـم را نیز مقدم 
 بـودن فلسـفه بـر عرفـان بنابر آن سـه مرحلـه بیـان کردیـد. آیا می تـوان گفت 
ایـن بـه  نحوي تأثیر فلسـفه بر عرفان را مى رسـاند اینکه فلسـفه ذهـن را آماده 
می کنـد تـا وارد عرفان شـود؟ آیا عرفـان نظرى هم بر فلسـفه تأثیرى گذاشـته 

اسـت یا مى توانـد تأثیرى بگـذارد؟
اسـتاد: بلـه، تأثیـر عرفان نظری بر فلسـفه، حکمـت متعالیه را به وجـود آورده اسـت. یکی از 
اسـتوانه های عمـدة حکمت متعالیه صدرایی، عرفان نظری اسـت. مرحـوم آخوند حکمت خود 
را کـه حکمـت متعالیـه نـام نهـاد با توجـه به مبانـی مشـائی و اشـراقی و با توجه بـه مباحث 

کالمـی و باالتـر از همـه اینهـا بـا توجـه بـه آن چیزي بنـا نهاد کـه در فضای عرفـان نظری 
سـاخته و تبییـن شـده اسـت؛ بـر همین اسـاس گاهـی در صحبت هـا گفته ایم: اگـر بخواهید 
بـدون آشـنایی بـا عرفان نظری، به سـراغ حکمت متعالیه بروید، چه بسـا از مطلـب دور افتاده 
و آنچـه را کـه مـراد آخونـد اسـت، به دسـت نیاوریـد و به سـبب همین نکته اسـت که برخی 
از بـزرگان گفته انـد: حکمـت متعالیه صدرا، سـهل ممتنع اسـت. وقتی عبارت هـا را می خوانید، 
گمـان می کنیـد مطلـب را فهمیده اید؛ امـا در واقع مطالب آن گونه که باید درک نشـده اسـت. 
یـادم هسـت مرحـوم مطهـری، در نوارهـای درسـی  جلد سـوم اسـفار، بحث حرکـت و زمان 
می فرمـود: »مرحـوم عالمـه طباطبایـی می فرمودند: من  وقتی کـه اسـفار را درس می گرفتم 
خیلـی در تقریـر مطالـب و فراگیـری آن کوشـش می کردم و  عـالوه بر ایـن که پیش مطالعه 
داشـتم و در موقـع درس، سـراپا گـوش بـودم ، پـس از درس  مطالـب را تقریـر می کـردم  و 
تحقیقـات فوق العـاده اي داشـتم. ایـن تقریـرات و تحقیقات به نحـوی در نظرم عمـده بود که 
گاهـی بـا خـود می گفتم اگر جناب آخوند سـر از قبـر در بیـاورد و بخواهد مبانـی و مطالبش را 
تقریـر کنـد، بهتـر از این نمی تواند تقریر کند. این بـاور در من بود تا اینکـه در نجف به خدمت 
آقا سـیدعلی آقای قاضی رسـیدیم. ایشـان با اینکه تخصصش فلسـفه نبود، بلکه عرفان بود، 
امـا وقتـی که لب بـاز کرد و از وجـود، ماهیت، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سـخن گفت و 
شـروع کـرد بـه گفتن و گفتن و گفتـن. آن زمان فهمیدم کـه من تا کنون از اسـفار یک حرف 

را هـم نفهمیده ام«.
ایـن اعتـراف خیلـی عجیـب و گویای ایـن حقیقت اسـت که چقـدر عرفـان در فهم حکمت 
متعالیـه دخیـل اسـت و چقدر آخوند مالصـدرا از عرفان تأثیر پذیرفته اسـت؛ به همین دلیل به 
خیلـی از آقایانـی کـه در فضای حکمـت متعالیه نق و نوق دارند و همیشـه ان قلت و اشـکال 

عارف به فیلسوف می گوید شما تا اینجاى راه خوب آمدید که گفتید حق تبارك و تعالى وجود صرف است؛ اما از اینجا به بعد را که قائل 
شدید این انیت و وجود صرف،  وجودى در برابر سایر وجودات است، این وجود است و آن هم وجود است و همه اینها را وجود دانستید، 

نمى توانیم از شما بپذیریم. 



٧٧

می کننـد، این را می گویم که شـما از همـان پایگاه حکمت و 
فلسـفه متعارف به حکمت متعالیه نگاه می کنید و هیچ گاه از 
عرفـان پلی بـه آن نزده ایـد و از عرفان به آن سـفر نکرده اید!

براین اسـاس مـا بارها و بارها و به مناسـبت های گوناگون در 
دروس و صحبت هـا و مصاحبه ها گفته ایم : فراگیری فلسـفه 
بـا بدایه الحکمه و بسـتن بحث با نھایه الحکمه غلط اسـت؛ 
زیـرا بدایـه الحکمه خالصه مباحث اسـفار اسـت. اسـفار هم 
حکمت متعالیه اسـت و فلسـفه را نمی توان با حکمت متعالیه 
آغـاز کـرد؛ چـرا که حکمـت متعالیه در اوج اسـت و بـر روی 
دوش عرفان نظری ، فلسـفه مشـاء و اشـراق و مباحث آیات 
و روایات و تفاسـیر انفس این ها پا گذاشـته اسـت. لذا شـروع 
فلسـفه با ایـن کتاب ها و این نحـوه تدریس، واقعاً کار بسـیار 

غیر قابل توجیهی اسـت.
اگـر بخواهیـم در ایـن زمینه مثالـی بزنیم و بفهمانیـم که در 
تدریـس فلسـفه چقدر اشـتباه می کنیـم، بایـد بگوییم چنین 
کاري ماننـد ایـن اسـت کـه جلـد کفایـه االصـول جنـاب 
آخونـد خراسـانی را جدا کنیـد و جلد دیگـری رویش بگذارید 
و بنویسـید بدایـه االصـول و آن را بدهیـد دسـت کسـی که 
تاکنـون اصـول نخوانـده و می خواهـد مباحـث اصولـی را با 
کتـاب کفایـه االصـول اما تحـت عنـوان بدایه االصـول فرا 
بگیـرد. در چنیـن حالتی چـه رخ خواهد داد؟ آیـا چنین فردي 

از اصـول چیـزی خواهـد فهمید؟ 
اگـر الـف و المی که در عنـوان »بدایه الحکمه« وجـود دارد، 
الـف و الم جنس باشـد، باید گفت واقعـاً کتاب بدایه الحکمه، 
بدایـه الحکمـه )شـروع فلسـفه( نیسـت؛ امـا اگر الـف و الم 
عهد باشـد، ایـن الف و الم اشـاره به حکمـت متعالیه خواهد 
داشـت؛ یعنـی بدایه الحکمه المتعالیه )آغـاز حکمت متعالیه(.
بلـه، چنین چیزي درسـت اسـت و حکمـت متعالیـه در برابر 
حکمت متعارف اسـت. و حکمت متعـارف بر حکمت متعالیه 
مقدم اسـت؛ لذا ما باید مباحث فلسـفی را براي شـروع، خیلی 
بسـیط و بـدون امـا و اگـر بیان کنیم و بیشـتر به دنبـال این 
باشـیم کـه ذهن فلسـفی به شـخص بدهیـم، مباحثی چون 
موجودیـت در برابـر انکار واقعیت، و بعد از موجودیت، تقسـیم 
موجـود بـه  واجـب و ممکن و بحث از عـوارض ذاتی موجود، 
قـوه ، فعـل ، حـدوث، قـدم ، ذهنـی ، عینـی و ماننـد اینهـا. 
بعـد از ایـن مباحـث ان قلت هـا را مطـرح کنیـم و الـی آخر. 
بایـد به این سـبک و سـیاق مباحث را پیش ببریـم و بعد که 
شـخص خـوب ذهن فلسـفی پیدا کـرد و با مباحث فلسـفی 
آشـنا شـد، یک قـدم باالتـر برویـم و مباحث عمیق تـر را در 
حکمـت متوسـط بیان کنیم و دسـت آخر حکمـت متعالیه را 
کـه در اوج اسـت و عمیق تریـن مباحث و عالی تریـن افکار را 
در ایـن فضـا بیاوریم کـه در چنین جایی اسـت که می گوییم 

فلسـفه با مباحث عرفـان نظری تعانـق می کند.

 مرحـوم مالصـدرا در حکمـت متعالیـه چگونـه 

توانسـته اسـت از عرفـان نظرى بهـره بگیـرد؟ آیا 
خـود او شـهود کـرده یـا اینکـه کتاب هـاى عرفان 
نظـرى را خـوب فرا گرفته و سـپس مباحـث آنها را 

مبرهـن کرده اسـت؟
اسـتاد: هـر دوی اینها درسـت اسـت؛ چون ایشـان صریحا 
می فرمایـد: »مـن مـدت بسـیار زیـادی را به حالـت ریاضت 
گذرانـدم، مضافـاً بر اینکـه از کتاب ها، مطالبـی را فرا گرفتم. 
مـن بـا حربـه و ابـزار ریاضت بـه حقایقی دسـت یافتـم«. از 
ایـن سـخن معلوم می شـود مباحـث عرفانـی بـراي مرحوم 
مالصدرا با کشـف و شـهود روشـن شده اسـت. اینکه عرفان 
نظری را نزد چه کسـی فرا گرفته، خیلی مشـخص نیسـت؛ 
امـا معلوم اسـت که چنین مباحثـی را فرا گرفته اسـت. بدون 
فراگرفتـن عرفان نظری از کتاب هاي اصلی آن نمی شـود در 
ایـن راه گام نهـاد. مرحوم مالصدرا از هـر دوی این ابزار بهره 

گرفتـه و حکمت متعالیه را پی ریخته اسـت.

 سـؤالى کـه مطـرح مى شـود ایـن اسـت کـه آیا 
مالصـدرا در حکمـت متعالیـه بـه مسـائل کشـفى 
اسـتناد کـرده اسـت یـا هـر چـه آورده، مبتنـى بـر 

برهـان اسـت؟
استاد: آنچه آورده مبتنی بر برهان است.

 آیـا می توانیـم همیـن را وجه تمایـز عرفان نظرى 
با حکمت متعالیـه بدانیم؟

اسـتاد: بلـه. شـاید گمان کنید فـرق بین حکمـت متعالیه و 
عرفـان نظـری همـان فرق فلسـفه مشـاء با عرفـان نظری 
اسـت؛ امـا این گونه نیسـت. در عرفان نظری مأخذ کشـف و 
شـهود اسـت و عقـل فقط و فقط ابـزاری برای تبیین اسـت؛ 
امـا در فضـای حکمـت متعالیـه عقـل حتـی می توانـد منبع 
باشـد، نه اینکه فقط ابزار باشـد. این تفـاوت، تفاوتی جوهری 

بیـن عرفـان نظری و حکمت متعالیه اسـت.

 بـه تفاوت موضوع و روش عرفان و حکمت اشـاره 
کردیـد. در مورد تفاوت ایـن دو در غایت نیز توضیح 

بفرمایید.
اسـتاد: اگر مـراد از عرفـان، عرفان نظری اسـت، غایت آن، 
برهانی سـاختن و تبییـن و توضیـح فـراورده عرفـان عملی و 
بیـان حقانیـت روش عرفان عملی اسـت؛ در واقـع غایت آن، 
بیـان حقانیـت سـیر و سـلوک و کشـف و شـهود و آنچـه بر 
ایـن فراینـد مترتب اسـت؛ به تعبیـر دیگر در عرفـان نظری، 
حقانیت فرایند سـیر و سـلوک را و حقانیت فراورده این فرایند 
را به بیان علمی و روشـمند و دقیق و عقلی در مجامع علمی 
مطـرح می کنیـم و از صـدر و ذیل عرفان دفـاع می کنیم؛ اما 
غایـت عرفـان عملی این اسـت که انسـان از مقامـات پایین 
حرکـت کـرده و پله پله بـاال برود و بـه مالقات خدا برسـد، و 

در خـدا فانی شـده و بقـاي بعد از فنـا پیدا کند. 

 غایت حکمت چیست؟
اسـتاد: غایـت حکمـت و فلسـفه آشـنایی با حقایـق در حد 
تـوان بشـری و بـا ابـزار عقلـی اسـت؛ البتـه اگـر مقصـود از 
حکمـت، حکمت متعالیه باشـد، با عرفان نظـری قرابت پیدا 

می کند.

 بعـد از ایـن تمایـزى کـه بیـن حکمـت متعالیه و 
عرفـان نظرى گفتیـد آیا  مأخـذ را در حکمت متعالیه 
عقل دانسـتید؛ ولـى در عرفان نظرى مأخـذ اصلى را 

عقل ندانسـتید ؟
استاد : بله.

 بعضی از مخالفان فلسـفهـ  حتى شـاید در بیانات 
عرفـا نیز شـبیه ایـن حرف باشـدـ  می گوینـد زبان 
دیـن بـا زبـان فلسـفه فاصلـه زیـادى دارد. انبیـا با 
زبـان فطرت با مـردم صحبت می کردنـد. چه نیازي 
اسـت به وسـیله فلسـفه این  قدر کار را سخت کنیم 
و در آخـر هـم در عرفان، زبان فطـرى و زبان نزدیک 

به مـردم را دوباره زنـده کنیم؟
اسـتاد: دین برای همه اسـت؛ اما فلسـفه برای همه نیست. 
عرفان نیز برای همه نیسـت. شـما در سـایر تخصص ها نیز 
همیـن گونـه عمل می کنید؛ یعنی در هر تخصصـی، روش و 
زبـان مخصوص بـه آن تخصص نیاز اسـت؛ اما اگر بخواهید 
مطلبـی را بـه صـورت عمومـی بیان کنیـد، یقیناً بایـد روش 
و کالمتـان را عمومـی کنیـد. برای عمـوم مردم بـه گونه اي 
حـرف می زنیـد و بـرای خـواص بـه گونـه دیگـر. از آنجا که 
دیـن می خواهـد براي همه اقشـار جامعـه از عمیق ترین افراد 
تا بسـیط ترین افراد پیامی داشـته باشـد، نه آن شخص عامی 
محروم بماند و نه آن شـخصی که دقیق و عمیق اسـت، پس 
بـا زبانـی سـخن می گوید کـه هـر دوي این گـروه بفهمند و 
از آن بهـره گیرنـد. مسـئولیت دین همین اسـت و خیلی باید 
هنـر بـه خرج بدهـد و مباحـث را طـوري مطرح کنـد که نه 
به اصول عقلیه شـخص حکیم و نه به مشـاهدات شـخص 
عـارف و نـه به عقل بسـیط و متعـارف معمول مردم آسـیبی 
برسـاند و در عیـن حـال، همـه نیـز از آن بهـره بگیرنـد. این 
کاری اسـت کـه فقط خـدا و اولیای او می تواننـد انجام دهند. 
هیـچ فیلسـوف و عارف و فقیهـی نمی تواند ایـن کار را بکند. 
فقـط و فقـط در حـد دیـن و شـرع و وحی اسـت کـه متاعی 
را بیـاورد کـه از عامی تریـن افـراد تا عمیق ترین افـراد و نوابغ 
بهـره بگیرند. جناب اسـتاد حسـن زاده آملـی فرمایش زیبایی 
دارنـد کـه بـد نیسـت آن را در این جا منعکس کنیم. ایشـان 
می فرمایـد اگـر فرض کنیم تمام انسـان ها جزو نوابـغ بودند، 
بوعلـی و انیشـتین بودنـد و ما افراد معمولی نداشـتیم، باز هم 



امتداد فلسفه اسالمى در زمینه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى(1)
«[درباره] مسئله امتداد سیاسى اجتماعى فلسفه... ما احتیاج به رنسانس فلسفى یا واژگون کردن اساِس  فلسفى مان نداریم. ببینید 
نقص فلسفه ما این نیست که ذهنى است. ... فلسفه طبعاً با ذهن، سر و کار دارد؛، با عقل سر و کار دارد... نقصش این است که این 
ذهنیت، امتداد سیاسى و اجتماعى ندارد. فلسفه هاى غربى براى همه مسائل زندگى مردم، کم و بیش، تکلیف معّین مى کند؛ یعنى 
سیستم اجتماعى را معّین مى کند؛ سیستم سیاسى را هم معّین مى کند؛ وضع حکومت را هم معّین مى کند؛ کیفیت تعامل مردم را 

هم معّین مى کند؛ [اما] فلسفه ما،  به کلى در زمینه ذهنیاِت  مجرد باقى مى ماند!»
«... این امتداد را تأمین کنید و این، ممکن است؛ کما اینکه خودِ  توحید، یک مبناى فلسفى است، یک اندیشه است.  شما ببینید، 
توحید یک امتداد اجتماعى دارد، یک امتداد سیاسى دارد. ال إلَه إالَّ اهللا  فقط در تصورات و فروض فلسفى و عقلى، منحصر و زندانى 

نمى ماند و مى آید در جامعه، تکلیِف حاکم... تکلیِف محکوم... تکلیِف مردم را معّین مى کند».

کالم رهبرى

ایـن آیـه صـادق بود: »هـو الذی بعث فی االمیین رسـواًل منهـم یتلوا علیهم آیاتـه و یزکیهم 
و یعلمهـم الکتـاب و الحکمـه...«؛1 یعنی همـه در برابر متاعی که انسـان کامل مـی آورد، امی  

بی  سوادند. و 
 کاري کـه دیـن می کنـد کاری اسـت کـه فیلسـوف و عـارف از عهـده آن برنمی آیـد؛ کاری 
اسـت کـه فقـط و فقـط خـدا و اولیـای خـدا و پیامبـران تـوان انجـام آن را دارند. قیصـری در 
شـرح فصـوص می نویسـد: اگر کسـی بخواهـد با عقِل خـود  متاعی را کـه انبیـا آورده اند، کم 
و زیـاد کنـد  یـا بگویـد مـا با وجود عقلی کـه داریم نیـازی به متاع انبیـا نداریم، دچار خسـران 
مبیـن خواهـد شـد. آقا جـان ! هر که و هر چه هسـتی و در هر افقـی قـرار داری، در برابر دین 
جایگاهـت ایـن اسـت. آن کـه این دین را فرسـتاده، هم انسـان بسـیط را آفریده و هم انسـان 
عمیـق و در اوج را و بـرای تربیـت و رشـد هـر دوی آنهـا برنامـه دارد. و توقعی هم کـه از دین 

می رود، همین اسـت.
البته فیلسـوف  و عارف نیز باید تالش کند و این گونه باشـد. یعنی : اگر صبغه اولی فیلسـوف 
بودن باشـد، او نیـز باید پایـش را جای پـای انبیا و  یـا عـارف ، تابـع انبیـا بـودن و مکتـب انبیا
ائمـه معصوم)علیهـم السـالم( بگذارد و همـان روش و برنامه را با  مردم داشـته باشـد . همان 
کاری کـه امـام خمینی)رحمـه اهلل( کردند. ایشـان سـخن که می گفتند، هم اسـتاد دانشـگاه و 
هـم کشـاورز در حـال کشـاورزی و بیل به دسـت بهره می گرفـت. هر کس به انـدازه خودش 
از سـخنان آن مرد بزرگ اسـتفاده می کرد. این انسـان پیش از آنکه فیلسـوف یا عارف باشـد، 
مسـلمان  و مؤمن به مکتب پیامبران اسـت؛ اما اگر شـخص، فیلسـوف یا عارف صرف باشـد، 
نمی توانـد چنیـن کاري را انجـام دهـد، بلکـه حرف هایـی خواهـد زد کـه  مردم نمی پسـندد و    
آن هـا را درک نمی کنـد. شـما بایـد این تفـاوت را  قائل باشـید؛ همـان گونه که مـا قائل ایم و 
مطالـب و جایـگاه افـراد را بـا هـم خلط نمی کنیـم و در عیـن اینکه اینهـا را در برابر هـم قرار 
نمی دهیـم، هیچ کـدام را در عـرض دیـن قـرار نمی دهیـم.  دیـن در اوج اسـت و هـر کـدام از 
عـارف و فیلسـوف کار خـودش را انجـام می دهـد و کار دیـن را نمی توانـد انجـام دهـد. بلـه 

می تـوان گفـت هـر کس با توجه به ابزار و روشـی کـه در اختیار دارد به حقایـق دین و حقایق 
عالم آشـنا و نزدیک می شـود. 

 اگـر توصیه اى براى سـیر مطالعاتى فلسـفه تا عرفان عملى یا نظـرى دارید که 
طلبه هـا می توانند از آن اسـتفاده کنند بفرمایید.

اسـتاد: چنـد سـال پیـش در مقاله اي تحـت عنوان »آیینه رشـد« کـه در بعضی از سـایت ها 
هم منتشـر شـد،  در سـیر علمـی،  برنامه ای را به صـورت مدون ارائه کـرده  و توضیح داد م که 
مختصـر آن ایـن اسـت: اگر بخواهیـم در مباحث عقلـی به صورت تخصصـی و عمیق پیش 
برویـم، اول بایـد یـک دوره منطـق را بـه صـورت متقـن فرا بگیریـم و نباید بـه منطق مظفر 
اکتفـا کنیـم. منطـق مظفر آغاز منطق اسـت و با زبان سـاده و خیلی بسـیط مباحث منطقی را 
آورده اسـت، بـه گونـه اي کـه شـخص می تواند مباحـث را به  راحتـی بفهمد و فرا  بگیـرد. بعد 
از فراگرفتن منطق مظفر، پیشـنهاد ما این اسـت که شـخص منطق اشـارات را شـروع کند و 
بعـد از آن بـه برهان شـفا بپـردازد. ترتیـب مباحث منطقی این گونه اسـت. شـما وقتی منطق 
مظفر را می خوانید و بر سـر سـفره منطق اشـارات می نشـینید، می بینید آنچه خوانده اید، قصه 
بوده اسـت و مطالب این کتاب اسـت که واقعا منطق اسـت. بعد از آنکه بر سـر سـفره برهان 
شـفا نشسـتید، خواهیـد دیـد عمق منطـق در این کتـاب اسـت و آنچه تـا حـال فرا گرفته اید، 
بـه صـورت جدی تـر در برهان شـفا آمده اسـت. اگر کسـی در منطـق، چنین سـیري را دنبال 

کند، بسـیار عالی است.
بعـد از منطـق، باید حکمت متعارف را فرا گرفت. حکمت متعارف همان حکمت مشـاء اسـت. 
مـن دو تـا کتـاب عمـده را در حکمت مشـاء پیشـنهاد می کنـم: یکی کتاب  اشـارات اسـت و 
یکـی هـم الهیـات شـفا. ایـن دو کتـاب انسـان را در فراگیری حکمت مشـاء بی نیـاز می کند. 
پـس از حکمـت مشـاء، حکمت اشـراق را پیشـنهاد می کنـم. چون حکمـت اشـراق نقدی بر 
فلسـفه مشـاء اسـت. حکمت اشـراق را باید در حد حکمة االشـراق جناب شـیخ شـهاب الدین 



٧٩

سـهروردی فرا گرفـت. پـس از اینها یـک دوره عرفان نظری 
در حـد تمھیـد القواعـد یـا در حـد مقدمه شـرح قیصـری بر 
فصـوص  بایـد فرا گرفـت. فصول مقدمه این کتاب مشـتمل 

بر دوازده فصل اسـت.
اگـر کسـی ایـن سـیر را دنبـال کنـد، اسـتوانه های اصلـی 
حکمـت متعالیـه را بـه دسـت مـی آورد، آن گاه می توانـد نزد 
شـخصی کـه بـا همیـن روش حکمـت متعالیـه را خـوب و 
تخصصـی فرا گرفتـه اسـت، در حـد کتـاب شـواھد الربوبیـه 
حکمـت متعالیـه را درس بگیـرد . کتاب شـواھد الربوبیه یک 
دوره چکیده کتاب  اسـفار اسـت و خالصه مباحث اسـفار در 
ایـن کتـاب آمـده اسـت. پس بایـد کتـاب شـواھد الربوبیه را 
متـن درسـی قرار داد و اسـتاد خبیـر در میان مباحث، شـاگرد 
را بـه مباحـث اسـفار ارجاع دهـد که به صورت مبسـوط آمده 
اسـت. بـا ایـن روش می توانیـم مباحـث فلسـفی را در حـد 
حکمـت متعالیه، نه مطلق فلسـفه، فـرا بگیریم و بفهمیم که 

آخونـد مالصـدرا چه فرموده اسـت.

 در عرفان چه سیري را پیشنهاد می کنید؟
اسـتاد: بعـد از فراگیـري فلسـفه، می تـوان در عرفان، سـه 
کتـاب درسـی را به ترتیب شـروع کـرد: تمھیدالقواعد، شـرح 
قیصـری بـر فصـوص و بعد هـم  مصبـاح  األنس . این سـه 
کتـاب ، کتـاب هـای کالسـیک و درسـی عرفـان نظری اند.

 لطفـا پیشـنهاد خـود را در موردسـیر تحصیلى در 
حکمـت و فلسـفه بفرمایید.2

اسـتاد: متأسـفانه روش تعلیم و تعلم فلسـفه در زمان حاضر 
بـه ایـن صورت اسـتقرار یافته اسـت کـه ابتـدا بدایة الحکمه 
می خواننـد و سـپس نھایة الحکمـهو بعـد منظومـه حاجـی 
سـبزواري و در نهایـت سـر سـفره  اسـفار می نشـینند. ایـن 
روش، بـه  ویژه در سـال های نخسـت تحصیل فلسـفه برای 
محصالن رشـته فلسـفه مشـکالتی به بار آورده و مـی آورد؛ 
زیـرا سـه کتـاب بدایة الحکمـه، نھایة الحکمـه و منظومـه 
تقریبـاً چکیـده  اسـفارند و اسـفار هـم همان طورکـه واضـح 
اسـت حکمت متعالیه اسـت وکسـی کـه می خواهد فلسـفه 
بخوانـد،  نبایـد ایـن علم را بـا حکمت متعالیه کـه عالی ترین 
و ناب تریـن و دقیق تریـن افکار فلسـفی را در خود جـای داده 
اسـت شـروع کند؛ زیـرا شـخص در ابتـداي کار آن طـور که 
الزم اسـت، قـدرت تلقی ندارد و نیز کسـی کـه می خواهد در 
جایـگاه اسـتاد،آن را تفهیم کنـد، نمی تواند آن را به شـخص 

مبتـدی بـه  خوبی القـا کند.
مباحثـی که در ابتدای بدایة الحکمهآمده اسـت، مباحثی چون 
اصالت وجود، تشـکیک وجود، بسـاطت وجـود، وجود ذهنی، 
اشـکاالت آن و...، مباحث عمیقی اسـت که ریشـه درعرفان 
دارد و صحیح نیسـت که آنها را در ابتدا برای کسـی که هیچ 
سـابقه ای در فلسـفه ندارد و هنوز با مباحث فلسـفی ـ عرفانی 

آشنا نیسـت ، مطرح کرد.
این رویه چند پیامد منفی دارد:

نخسـت: بسـیاری از مبتدیان، مباحثی را که بدان ها اشـاره 
شـد، به خوبـی درک نمی کننـد و ایـن خـود سـبب می شـود 

افـراد کم کـم دلسـرد شـده، فلسـفه  خوانـدن را رهـا کننـد و 
عطایـش را به لقایش ببخشـند.

دوم: افـراد مبتـدی آن طـور کـه بایـد نسـبت بـه این گونـه 
مباحث احسـاس نیاز نمی کننـد؛ در نتیجه از خواندن فلسـفه 
لـذت نمی برنـد؛ چـون بـا خـود می گوینـد: وجـود نـه خدای 
مـن اسـت، نه پیغمبر مـن اسـت و نـه دردی از دردهای من 
دوا می کنـد و نـه مشـکلی از مشـکالت دینی جامعـه را حل 
می کنـد. اصالـت وجـود به چـه درد مـن می خورد؟ چـرا باید 

وقـت من صـرف این گونـه مباحث شـود؟
این برخالف صورتی اسـت که شـخص مبتدی، فلسـفه را از 
حکمت متعارف شـروع کند؛ مثاًل در کتاب اشـارات، قسـمت 
الهیـات، مطلـب بـا ایـن بحـث شـروع می شـود کـه »کل 
محسـوس موجود«. آیا عکـس این قضیه یعنی »کل موجود 
محسـوس« نیـز صادق اسـت یـا خیر؟ عکس موجبـه کلیه، 
موجبـه   جزئیـه اسـت؛ یعنـی »بعـض الموجود محسـوس«. 
طلبـه مبتـدی این مسـئله را به  راحتی می فهمد و نیـاز به آن 

را احسـاس می کند و از خواندن فلسـفه، لذت الزم را می برد.
سـوم: رویـه یادشـده موجـب می شـود در بسـیاری مـوارد 
بـرای افـراد، برداشـت های دور از واقعیـت پیـش آیـد که چه 
بسـا تـا پایـان در ذهنشـان باقـی بمانـد و یا دسـت کم مدت 
زیـادي ذهـن و فکرشـان را بـه خود مشـغول کنـد و پس از 
سـالیانی بفهمنـد کـه در طـول ایـن مـدت کلـه  بی صاحب 
می تراشـیده  اند، بـه شـکلی کـه هـم خـود از تلقـِی صحیـح 

بازمانده انـد و هـم دیگـران را بـه اشـتباه انداخته انـد.
بـرای اینکه ما با این مشـکالت روبه رو نشـویم، باید فلسـفه 
را بـا خوانـدن یک دوره حکمت متعارف مشـائیـ  که با فهم 
و اسـتعداد افراد مبتدی مناسـب اسـتـ  شـروع کنیم و بعد از 
آن بـه فراگیـری حکمت اشـراق بپردازیم که ناظر به حکمت 
مشـاء اسـت، بلکـه نقدی بر آن حکمـت اسـت. در کنار اینها 

نیز بایـد مباحث کالمـی را پی گیری کنیم.
بعـد از همـه اینهـا الزم اسـت یـک دوره عرفـان نظـری در 
حـد کتـاب تمھیـد القواعـد و مقدمـه  قیصـری بـر فصوص 
فـرا بگیریـم، آن گاه نوبـت بـه حکمـت متعالیه می رسـد که 
از عناصـر اربعـه  یعنی حکمت مشـاء، حکمت اشـراق، کالم 
و عرفـان تشـکیل شـده اسـت. بی تردیـد کسـی که بـا این 
عناصر آشـنا نیسـت و خصوصاً در مباحـث عرفانی تخصص 
الزم را نـدارد، نمی توانـد به عمق سـخنان آخونـد در مباحث 

اصالـت وجـود و اعتباریـت ماهیـت و نظایر آن برسـد.

ترتیب پیشنهادى 
ابتـدا  المنطق مظفر را بخوانید و با اصطالحات منطقی آشـنا 
شـوید. بعد منطـق اشـارات را بخوانیـد. مهم هـم این کتاب 
اسـت و سـپس برهـان شـفا را بخوانید که جـان منطق آنجا 
اسـت و به داد انسـان می رسـد. حضرت عالمه طباطبایی به 
اسـتاد عالمه حسـن زاده و برخـی دیگر از شـاگردان ویژه اش 
ماننـد آیـت اهلل جـوادی فرموده بودنـد: من شـما را در منطق 
قـوی نمی بینـم. بایـد برهـان شـفا را بخوانید و خود ایشـان 

برهـان شـفا را به ایـن بزرگواران تدریـس فرمود.
پـس از اینهـا یک دوره حکمت مشـاء خوانده می شـود، یعنی 
حکمت اشـارات و الهیات شـفا. پس از آن، یک دوره حکمت 
اشـراق بخوانیـد و در کنـار اینهـا کالم بخوانید مانند کشـف 
المـراد عالمه حلی. پـس از اینها یک دوره عرفـان نظری در 
حـد تمھید القواعد و شـرح قیصری-  خصوصـاً مقدمه آن که 
یـک دوره عرفـان نظری اسـتـ  بخوانید و بعد شـروع کنید 
بـه آثـار آخوند مالصدرا مانند شـواھد الربوبیه یا  اسـفار اربعه.
این برنامه را داشـته باشـید تا ان  شـاء اهلل در طول پانزده سال 
حکیمـی عـارف در بُعـد نظر و عمـلـ  ان شـاء اهلل با عمل و 

سـیر و سلوک  شوید.

 تشکر مى کنم.

پی نوشت:
1. جمعه: 2.

2. برگرفته از سایت استاد رمضانی،
.)http://www.ostadramazani.ir(

  
دوره  یــک  الربوبیه  شــواهد  کتاب 
چکیده کتاب  اســفار است و خالصه 
مباحث اسفار در این کتاب آمده است. 
پس باید کتاب شواهد الربوبیه را متن 
درسى قرار داد و استاد خبیر در میان 
مباحث، شــاگرد را به مباحث اسفار 
ارجــاع دهد که به صورت مبســوط 

آمده است.
  



فلسفه خوانها بدانند
حجت االسالم و المسلمین حسن معلمى*

اشاره
شـفاى بوعلـى را کـه کتاب بسـیار سـختى اسـت بـراى مقطع دکتـرى مرکـز جامعـه المصطفـى العالمیـه تدریـس مى کردم. 
دانشـجویانی کـه در کالس حضـور داشـتند، اهـل بوسـنى و هرزگوین بودند. استعدادشـان بسـیار خوب بـود. بنابرایـن بودکه 
دو واحـد شـفا بخوانیـم؛ بنـده گفتـم  برنامـه اي دارم کـه طـی آن می توانید کل شـفا را بخوانیـد و بر آن مسـلط شـوید. به این 
دانشـجویان نیـز گفتـم پیـش از کالس مباحثه کنیـد و با مطالعه سـر کالس حاضر شـوید.  اخر تـرم یکى از همین دانشـجویان 
کـه طلبـه خوش اسـتعدادى هـم بود گفت: حـاج آقـا، آن روز اول که بـه ما چنین پیشـنهادي کردیـد، باور نمى کردیـم یک خط 
از کتـاب شـفا را بتوانیـم بفهمیـم؛ ولى شـما باعث شـدید ما تـالش کنیم و امـروز مى بینیم مـا با مطالعـه، مباحثـه و مراجعه به 
تعلیقـات، می توانیـم هفتـاد تا هشـتاد درصـد از این کتاب را بفهمیم. بیسـت تا سـى درصد باقی مشـکل اسـت کـه آن هم در 

کالس و بـا مطالعه بیشـتر حل می شـود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم و المسـلمین حسـن معلمی، مدرس فلسـفه و حکمت اسالمی اسـت. کتب و مقاالتی چون: تاریخ فلسفه اسالمی، فلسفه اشـراق، نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه 

غرب، فلسـفه اخالق و فلسـفه تاریخ و آینده نگری از آثار علمی ایشـان اسـت.
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 سـیر مطالعه فلسـفه بایـد چگونه باشـد؟ طلبه ها 
بـراي مطالعـه این علـم، چه مراحـل و چه روشـى را 
بایـد در پیـش بگیرند یا اسـتادان چه سـیري را باید 

مد نظـر قـرار دهند؟
اسـتاد: بنـده در بـاب روش تدریـس و تعلیـم یـک روش 
خاصـی دارم کـه معتقـدم ایـن روش نـه تنها در فلسـفه حتی 
در فقـه و اصـول و درس خـارج بایـد بـه کار گرفته شـود و آن 
ایـن اسـت کـه اساسـاً از تدریس به صـورت روش سـخنرانی 
شـدیداً اجتناب می کنم و معتقدم در روش سـخنرانی بیشترین 
ضربـه بـه متعلم وارد می شـود و اسـتاد نیـز اذیت می شـود. در 
روانشناسـی روش تدریس نیز این روش، بدترین شـیوه اسـت 
و سـفارش می شـود در تدریـس شـیوه ای در نظر گرفته شـود 
کـه متعلـم در فرایند یادگیـری قرار بگیرد و همچون چشـمه 
بجوشـد، نـه اینکه حافظـه اش پـر از اطالعات شـود؛ بنابراین 
روشـی که در تدریس متون فقهی و متون فلسـفی چون بدایة 
الحکمة، نھایة الحکمة و اسـفار رایج اسـت، بسیار اشتباه است. 
امـروزه در کالس هـا اسـتاد از بـاي بسـم اهلل شـروع می کند و 
مطلـب درس را کامـاًل توضیح می دهد و سـپس تمام عبارت 
را بـا آنچـه گفته تطبیق می کند و تمام ضمیرهـا را نیز خودش 
برمی گرداند. چنین روشـی بدون شـک غلط اسـت زیرا متعلم 

نیست. فعال 
بـه فراخـور هر کتـاب و هر مقطع تحصیلی بایـد مدل خاصی 
را مد نظـر قـرار داد و در پیـش گرفت؛ اسـتاد باید به شـاگردان 
پیشـنهاد کند که به صورت گروهـی درس را مطالعه و مباحثه 
کننـد و سـپس درس را ارائـه دهنـد . بعـد از اینکـه شـاگردان 
درس را ارائـه کردند، اسـتاد به اشـکاالت آنان بپـردازد.  در ابتدا 
ایـن ممکن اسـت بـرای طلبه ها خیلـی وقت گیر باشـد؛ لکن 

راه گشاست
از یـک تجربـه برایتـان بگویم؛ زمانی تعـدادی طلبه پیش من 
آمدنـد و متقاضـی تدریـس مکاسـب محرمـه بودنـد. من که 
وقتـم کـم بـود، عذرخواهی می کـردم کـه نمی توانم؛ امـا آنان 
خیلـی مصـر بودنـد. گفتم بـه یک شـرط می پذیرم که شـما 
پیـش از کالس مطالعـه و مباحثـه کنید و سـپس ارائـه دهید.  
قبـول کردنـد. این کار بسـیار مفید بود، به گونـه اي که به یک 
 سـوم مکاسـب محرمه نرسـیده بودیم کـه دیـدم این طلبه ها 
تقریبـاً 99,9 درصـد مطلـب را با مطالعـه و مباحثه می فهمند. 
بـاور این مطلب کمی سـخت بـود. به آنان گفتـم دیگر نیازي 
نیسـت هر روز بیایید. ماهی یک بار بیایید و رفع اشـکال کنیم 
تـا اینکـه بحث بیـع را شـروع کنیـم. می خواهم بگویـم توان 

فهـم کتاب مکاسـب را پیدا کـرده بودند.
در تجربـه اي دیگر، شـفای بوعلی را که کتاب بسـیار سـختی 
اسـت بـرای مقطع دکتـری مرکـز جامعه المصطفـی العالمیه 
تدریـس می کردم. دانشـجویانی که در کالس حضور داشـتند، 
اهل بوسـنی و هرزگوین بودند. استعدادشـان بسـیار خوب بود. 
بنابراین بودکه دو واحد شـفا بخوانیم؛ بنده گفتم  برنامه اي دارم 
که طی آن می توانید کل شـفا را بخوانید و بر آن مسـلط شوید. 
بـه این دانشـجویان نیز گفتـم پیـش از کالس مباحثه کنید و 
بـا مطالعـه سـر کالس حاضر شـوید.  اخر ترم یکـی از همین 
دانشـجویان که طلبه خوش اسـتعدادی هم بود گفت: حاج آقا، 
آن روز اول کـه به ما چنین پیشـنهادي کردید، باور نمی کردیم 
یـک خـط از کتـاب شـفا را بتوانیم بفهمیـم؛ ولی شـما باعث 
شـدید مـا تالش کنیـم و امروز می بینیم ما بـا مطالعه، مباحثه 
و مراجعـه به تعلیقـات، می توانیم هفتاد تا هشـتاد درصد از این 
کتاب را بفهمیم. بیسـت تا سـی درصد باقی مشـکل است که 

آن هم در کالس و با مطالعه بیشـتر حل می شـود.
البتـه بـراي رسـیدن به چنیـن چیزي نیاز اسـت که شـخص 
زمینـه فلسـفه داشـته باشـد. ما نمی گوییم کسـی کـه چیزي 
از فلسـفه نمی دانـد، شـفا را بفهمد، بلکه چنین شـخصی باید 
بدایة الحکمة و نھایة الحکمة و بخش هایی از اسـفار را خوانده 
باشـد و اکنـون به کتاب شـفا بپـردازد. ما حتـی معتقدیم طلبه 
براي شـروع فلسـفه نبایـد اول کتاب بدایة الحکمـة را بخواند. 
ابتدا باید کلیاتی از فلسـفه را فرا بگیرد، سـپس وارد مباحث این 
کتـاب شـود. به چنین شـخصی می گوییم ایـن بدایة الحکمة 
و ایـن هـم تعلیقـات این کتـاب، اکنون می توانی بـه مطالعه و 

مباحثه این کتاب بپـردازي.
بنابرایـن در هر علمی، مخصوصاً فلسـفه بایـد این گونه عمل 
کنیم. فلسـفه ویژگی خاصی دارد. در هر علمی چه بسـا مدت 
زیادي نیاز باشـد تا شـما بـا اصطالحات و مبادی تصـوری آن 
علم آشـنا شـوید. هر علمی این سـختی را دارد؛ اما این فرایند 
در فلسـفه سـخت تر و نیازمنـد زمان بیشـتري اسـت. یکی از 
اسـتادان بزرگ می گفتند: بیست سـال طول کشید تا فهمیدم 
مقصود فالسـفه در بحث هیوالی اولی چیسـت؛ یعنی چنین 
زمانی طول کشـید تا محل نزاع را درک کنم. شـهید مطهری 
می فرمودنـد: اکثـر مباحث اصلی فلسـفه، بدیهی اولی اسـت؛ 
ولـی دلیـل اختالف این اسـت که تصـور دقیقـی از موضوع و 

محمول وجـود ندارد.
بنده معتقدم در فلسـفه باید همچون کتاب حلقات1 عمل کرد. 
این روش صد درصد باید اجرا شـود، از همان روز اول فراگیري 
فلسـفه؛ چـرا که فلسـفه مثـاًل همچـون علم فقه نیسـت که 
بخواهیم ببینیم شـارع مقدس چه گفته اسـت. فلسـفه علمی 
عقلی اسـت. اگر دیگـران در این وادي اندیشـیده اند، شـما نیز 
بایـد فکر و اندیشـه را بـه کار گیرید. اصـاًل می تـوان در اولین 
جلسـه فلسـفه بـراي طلبه ها یـک بحث فلسـفی مثل بحث 
اصـل علیـت را مطـرح کـرد و به آنـان گفت برویـد فکر کنید 
دربـاره چنیـن موضوعی چه بایـد گفت. در منطق و فلسـفه و 
علومـی که تمـام تکیه بر عقل و اسـتدالل های عقلی اسـت، 

بایـد از همـان روز اول تدریـس، طلبه را به تفکر وا داشـت. 
بنابرایـن در فلسـفه بایـد روش سـخنرانی و متن خوانـی را که 
اسـتاد همه کاره اسـت، کنـار بگذاریم. بایـد در تدریس و تعلیم 
شـاگرد محـوری را اصـل قـرار داد. کار اسـتاد بایـد هدایـت، 
نظـارت، تکمیـل و تهذیـب باشـد؛ یعنـی طلبـه خـود باید تا 
مقـداري از راه را بـرود و در جایـی کـه گیر کرد، اسـتاد دسـت 
او را بگیـرد و بـاال بکشـد. به فرمایش آقـای جـوادی دو گروه 
به فلسـفه ظلـم کردنـد: یکی محب غـال و دیگـري مبغض 
غـال یا همـان دوسـتدار افراطـی و دشـمن افراطی. دوسـتدار 
افراطـی می گوید دسـت بـه ترکیبش نزنیـد، مبادا نقـد کنید، 
مبادا بگویید قسمتی از آن مشـکل دارد، همه اش درست است. 
ایـن باعـث می شـود فلسـفه دائمـاً درجا بزنـد و همـان جایی 
کـه قـرار دارد بمانـد. در چنین حالتی فلسـفه هیچ تکاملی پیدا 
نمی کنـد. مبغض قال نیـز می گوید اصاًل طرفش نـرو. او همه 
را از ایـن علـم محـروم می کند. اما اگر کسـی محب باشـد اما 
منصف و معتدل یا اگر مبغض اسـت، معتدل و منصف باشـد، 
چـه اتفاقی می افتـد؟ موافق معتـدل نقاط ضعـف را می بیند و 
دوسـت ندارد فلسـفه این نقاط ضعف را داشـته باشـد؛ بنابراین 
به فکر رفع اشـکال ها می افتد و فلسـفه تکامـل می یابد؛ مثاًل 
شـیخ اشراق نقاط ضعف مشـاء را دید و برطرف کرد. مالصدرا 
نیـز اشـکال هـر دو را دید و فلسـفه را ارتقا بخشـید. ما اگر بعد 
از بوعلی سـینا می گفتیم هرچه شـیخ گفته است درست است، 

بدون شـک امروز از کماالت اشـراق و حکمت متعالیه محروم 
بودیم.

پـس اگر محب معتدل باشـیم، نقـاط ضعف را می بینیـم و به 
دنبـال رفـع خواهیم بـود؛ اما اگـر مخالف معتدل باشـیم نقاط 
قـوت این علم را می بینیـم و به خود اجـازه نمی دهیم کل این 
علـم را رهـا کنیم؛ بـه تعبیر دیگر اگر مخالفان فلسـفه معتدل 
بودنـد، محبـان افراطی عمل نمی کردند، فلسـفه هـم در نقاط 
قوتـش تکامـل پیدا می کـرد و هـم در نقاط ضعفش. فلسـفه 
مالصـدرا وحـی منزل نیسـت. فلسـفه هیچ فیلسـوفی وحی 
منزل نیسـت؛ البته در فلسـفه بدیهیاتـی داریـم و مباحثی که 
قریب به بدیهیات اسـت. بدیهیات قابل انکار نیستند، همچون 
اصـل علیـت اینکه هر معلولـی علتی دارد یـا اجتماع نقیضین 
محال اسـت؛ اما وقتی وارد نظریات می شـویم، پاي اسـتدالل 
بـه میـان می آیـد. در چنیـن حالتـی ممکـن اسـت اسـتدالل 
درسـت عمل کند و ممکن اسـت به خطا رود. باید حواسـمان 
را جمـع کنیـم که آیـا اسـتدالل مراحلش درسـت طی شـده 
اسـت. آیـا اسـتدالل از نظر روش، مـاده، هیئت و غیره صحیح 
اسـت یـا خیر. اگـر دیدیم مناقشـه اي بـه آن وارد اسـت، آن را 
رد می کنیـم، اگرچـه ایـن اسـتدالل را مالصدرا یا ابن سـینا یا 

عالمـه طباطبایی اقامه کرده باشـد. 
از همـان ابتـدا باید به طلبه بگوییم تو هـم عاقلی، تو هم فکر 
می کنـی و تـو هم می توانی فکر فلسـفی داشـته باشـی؛ پس 
بـه خـودت حق بده کـه ایراد بگیـری؛ البته باید بـه متعلم یاد 
بدهیـم، تـا چیـزي را نفهمیده اشـکال نگیرد؛ یعنی تـا صدر و 
ذیل مسـئله روشـن نشـده اسـت نگوید من اشـکال دارم؛ اما 
وقتـی متعلـم رفت و فکر کـرد و فهم   اش را به اسـتاد ارائه کرد 
و اسـتاد نیـز فهم او را تأییـد کرد، آنگاه می توانـد بگوید بر این 
مطلـب چنـد اشـکال وارد اسـت. باید به طلبـه انتقادکـردن را 

آمـوزش دهیم. 
بنابـر آنچـه گفتیـم تـواِن فهـم متـن، قـدم اول اسـت و توان 
اندیشـیدن، نکتـه دوم. بعـد از این دو، انصاف علمی اسـت. اگر 
شـاگرد ببینـد اسـتاد در یک جـا به نقد مالصـدرا می پـردازد و 
یـک جـا از او تعریف می کند، خواهد فهمید که اصل مسـئله، 
شـیخ و مالصـدرا و آقـای مصبـاح، آقـاي جـوادی و آقـای 
حسـن زاده نیسـت. ممکن اسـت شـخص به همه اینها ارادت 
داشـته باشـد، امـا بگویـد در فالن مسـئله حق با آقـای فالن 

است. 
می خواهـم عرض کنم تسـلط بـر متن یعنی تـوان فهم متن، 
تـوان اندیشـیدن، تـوان نقد و جسـارت نقد و جسـارت ترجیح 
اقـوال بایـد از همـان ابتـدا به طلبـه آمـوزش داد کـه وقتی به 

درس خـارج می رسـد، ایـن ابزار را از پیش داشـته باشـد.
نبایـد چنیـن باشـد که شـخص افتخار کنـد چنـد دوره فقه یا 
اصـول فقه شـرکت کرده اسـت. افتخـار در این اسـت بگویی 
چهـار تا پنج سـال در درس خارج فالنی شـرکت کردم؛ منتها 
بـه صـورت گروهـی بودیـم و مباحثـه و مطالعـه می کردیم و 
االن بیسـت سـال اسـت که خودم کار تحقیقی می کنم و این 
هـم آثـارم ، و ایـن دیدگاه هـا را دارم و ایـن نقدها را بـه بزرگان 
وارد کـرده ام و ایـن نظریه هـا را نیز مطرح کـرده ام و این یعنی 
تتبـع، تجزیـه و تحلیل، نقـد و در نهایـت نظریه پـردازی. االن 
طلبه هـای مـا دارند بـه این سـمت می روند. این شـیوه باید در 
فلسـفه به اوج خودش برسـد؛ چرا که فلسفه یعنی کار عقالنی 
و شـما در چنیـن علمـی مجال بیشـتري بـراي اندیشـیدن و 

داري. نقدکردن 
در کنار فلسـفه باید درس تاریخ فلسـفه هم داشـته باشـیم. ما 



فقـه درس می دهیـم؛ امـا تاریـخ فقـه درس نمی دهیـم؛ در صورتـی کـه مطالعه تاریـخ علم، به 
شـخص نـگاه می دهـد. کسـی که تاریخ فلسـفه خوانـده باشـد، همـان اول می فهمـد آنچه در 
فلسـفه آمده، حرف های مالصدرا نیسـت، حرف شـیخ نیسـت، بلکه پیش از این بزرگان، هزاران 
سـخن گفته شـده تا اینان توانسـته اند، چنین بیندیشـند و چنین سـخن بگویند. همه آنچه در 
کتاب نھایة الحکمه آمده، یافته هاي عالمه طباطبایی نیسـت. هزاران فیلسـوف پشـت سـر هم 
صف کشـیدند و دانه دانه، ، سـوزن سـوزن به این فلسـفه افزودند تا به عالمه طباطبایی رسـید. 

اکنـون بایـد گفت تـوي طلبه چقدر می توانی در این سـیر سـهم ایجـاد کنی.
پیـش از ایـن گفتیـم کـه فلسـفه باید به صـورت کتاب حلقـات تدریس شـود؛ یعنـی از مباحث 
سـاده به مباحث دشـوار حرکت کنیم. در کنار آن باید تاریخ فلسـفه تدریس شـود و پیش از اینها، 
رئـوس ثمانیـه را کامـاًل باید روشـن کنیم. ما بالفاصله بدایة الحکمه را شـروع می کنیـم و اصاًل 
نمی دانیـم چه شـد و چه کسـی چه گفـت. گمان می کنیم همه آنچـه در این کتاب آمده اسـت، 
سـخن عالمه طباطبایی اسـت؛ در حالی که خیلی از آنها را ارسـطو، افالطون، سقراط و آگوستین 

و غیـره گفته انـد. در بعضـی از مباحث نیز این مشـائیان بودند که مطالبی به فلسـفه افزودند.
ـ به سـوی بهبودی  ـ الحمدهلل  اینهـا نقـاط ضعـف آموزش های ما اسـت که البته بعـد از انقالب 
رفتـه اسـت؛ امـا حرکت آن کند اسـت. زمانـی رهبری از ایـن وضعیت گله مند بودنـد و واقعاً هم 

داشتند.  حق 
 آیا مراحل خاصى براى فهم فلسفه پیشنهاد می کنید؟

اسـتاد: گاهی شـخص می گوید من امسـال می خواهـم بدایه، نهایـه، و شـواهد را درس بدهم. 
ایـن فایـده ای نـدارد. فلسـفه یـک فضـای بی دغدغـه بـرای تفکـر می خواهـد مثـاًل شـما اگر 
می خواهیـد بدایـه را بخوانیـد و سـپس نھایـة الحکمـه را،  در فاصله تابسـتانی بین ایـن دو باید 
هـر آنچـه خوانده ایـد مـرور کنیـد و فکر کنید؛ مثـاًل من یـادم می آید هنگامی کـه درس گرفتن 
بدایه را شـروع کردم، منزلمان میدان سـعیدی بود و اسـتاد نجفی شهرضایی در مهدیه در خیابان 
چهارمـردان درس می گفتنـد. یـادم می آیـد یـک روز از میدان سـعیدی براي شـرکت در کالس 
درس حرکـت کـردم. بـاور کنیـد آن قدر غـرق درس بـودم که نفهمیـدم از کدام خیابـان و کدام 
پیـاده رو و چگونـه از خیابـان رد شـدم. چگونـه ماشـین ها را رد کـردم. واقعاً نفهمیـدم این فاصله 
چگونـه طـی شـد. می خواهـم بگویم این دغدغـه را باید اسـتاد در شـاگرد ایجاد کنـد و بعد هم 

عجله نداشـته باشد.
گاهـی طلبـه می آیـد می گوید مـا باألخره نفهمیدیم اصالت با وجود اسـت یا ماهیـت، حق با چه 
کسـی اسـت. بـه ایـن طلبه بایـد گفـت االن الزم نیسـت بدانی حق با چه کسـی اسـت؛ حتی 
در نھایة الحکمه نیز الزم نیسـت. شـما باید سـعی کنی ابتدا محل نزاع را درسـت بفهمی و در 
مرحلـه دوم ادلـه آن را درک کنـی و در مرحله سـوم به لوازم بحث پی ببري. کشـف حق و باطل 
را بایـد گذاشـت بـراي وقتـی که اسـفار خوانده می شـود؛ البته گاهـی تحریر محل نـزاع، حق و 
باطـل را روشـن می کنـد و یا بیان لـوازم و آثار، حق و باطل را آشـکار می سـازد. گاهی نیز دالیل، 
حـق و باطـل را روشـن می کنند، گاهـی نیز انتقادها و گاهـی همه اینها با هـم؛ بنابراین نباید در 
فلسفه عجله کنیم و بگوییم زود تکلیف را مشخص کنیم. بنابراین حلقه اول، فقط آشنایی کلی 
با فلسـفه اسـت و حلقه دوم، شـناخت و حلقه سـوم، فهم عمیق و مرحله چهارم اتخاذ رأی است.
 آیـا بـراى ایـن چهار مرحلـه پیشـنهاد خاصى مى کنیـد؛ مثـًال آیا بـراى مرحله 

آشـنایى، کتاب مخصوصـى داریم؟
اسـتاد: خیـر، البتـه نـه اینکه کتـاب نداریم؛ مثاًل مـن خودم یـک کتـاب در این باره نوشـته ام. 
پیـش از ایـن اولیـن کتابی که به طلبه ها معرفی می کردیم، آشـنایی با فلسـفه شـهید مطهری 
بود. با معرفی این کتاب می خواسـتیم طلبه با موضوع و محمول در مسـائل فلسـفی آشـنا شـود 
کـه دیدیـم کاسـتی هایی در این کتاب وجـود دارد؛  بنابراین کتاب حکمت جاودانـه را برای کانون 
اندیشـه جـوان نوشـتم. ایـن چند کتاب براي مواجهه با فلسـفه مناسـب اند. طلبه بـا مطالعه آنها 
باید بفهمد فلسـفه چیسـت، موضوع و محمول آن و مسـائلش چیسـت و فلسـفه چه ضرورتی 
و چـه فایـده ای بـراي او و علـم دارد. پـس از آشـنایی بایـد به شـبهات پرداخت. بعـد از آن نوبت 
خواندن بدایة الحکمه اسـت. کتاب آموزش فلسـفه نیز کتاب خوبی اسـت؛ اگرچه متن فارسـی 
دارد و تصـور می شـود کـه متن آسـانی دارد، از جمله کتاب هاي دشـواري اسـت که بایـد آن را با 

خواند. استاد 
نکته دیگري که باید به آن اشـاره کرد این اسـت که فلسـفه را نباید بدون اسـتاد خواند. ممکن 
اسـت بگوییـد علـوم دیگر نیـز چنین اسـت؛ اما باید گفت فراگیري فلسـفه بدون شـک اسـتاد 

می خواهد.
 فرمودیـد در فلسـفه نیاز به فهم عمیق تـرى داریم و این علـم را نمی توان بدون 
اسـتاد فـرا گرفت. از سـوي دیگـر در ابتداي این گفتگو شـیوه اى را مطـرح کردید 

کـه در آن، طلبـه بایـد خود با متن فلسـفی مواجه می شـد و فکر می کـرد و مطلب 
را می فهمیـد. ایـن دو با هم منافـات ندارند؟

اسـتاد: نه. طلبه اگر این شـیوه را بدون اسـتاد در پیش گیرد، اشـتباه اسـت؛ اما اگر تحت نظارت 
اسـتاد باشـد، هر دوي آنچه گفتیم تأمین خواهد شـد: پایبندي به شـیوه و همراهی اسـتاد. ما در 
آن شـیوه نگفتیم شـاگرد به تنهایی به مطالعه فلسـفه بپردازد، بلکه در این شیوه باید چنین عمل 
کـرد کـه ابتـدا طلبه بحث مورد نظر را مطالعه و مباحثه کند و آنچه دریافت کرده اسـت به اسـتاد 

ارائـه کنـد تا نقص و اشـکاالت آن بر طرف شـود. وقت کالس باید صرف بزنگاه ها بشـود.
در ایـن شـیوه ما نمی گوییم اسـتاد فعال نباشـد، بلکـه می گوییم دانش پـژوه را راه ببـرد، نه اینکه 
حافظـه او را پـر کنـد. در این روش، اسـتاد باید خیلی مسـلط باشـد و به مطالعـه و مباحثه درس 
بپـردازد، چـه بسـا نیاز باشـد به چندین شـرح مراجعه کند. اسـتاد باید چند سـر و گـردن از کتاب 
باالتر باشـد. اگر اسـتاد فقط بر همان کتابی مسـلط باشـد که قرار اسـت درس داده شـود و طلبه 
خالی الذهـن باشـد، طلبـه گمان می کند اسـتادش همه چیز می دانـد؛ ولی اگر طلبه زرنگ باشـد 
و به همان شـیوه که گفتیم عمل کند، آن گاه اسـتاد باید بسـیار دسـت پر باشـد؛ بر همین اساس 

می گویـم نقش اسـتاد ضعیف نمی شـود، بلکه بسـیار جدی تـر، مؤثرتر و فعال تر می شـود.
یکـی می گفـت مگـر از همین حوزه، مطهری بیرون نیامده اسـت؟ پس چرا مـا بی خود نگرانیم 
به او گفتم ایشـان خودش زحمت کشـید و مطهري شـد. باید کاری کنید از هر هزار نفر نهصد 
نفـر مطهری شـوند، روش بدهید. نظام آموزشـی باید نظامی باشـد که مطهری ها پـروش دهد؛ 
به تعبیر دیگر شـما باید نظامی تعبیه کنید که اسـتعدادهای امثال مطهري خفه و کور نشـود. ما 
چقـدر مانند مطهـری داریم که می توانند مطهری باشـند؛ اما نظام آموزشـی نگذاشـته مطهری 

شـوند. نه اینکه عناد داشـته باشـد، برنامه و راهکار نداشته است.
امـروزه دنیـا بـر روش تدریـس و روش تحقیـق تمرکـز کـرده اسـت. بخشـی از موفقیت هـای 
کشـورهای غربـی نیز به این دلیل اسـت کـه روش هایشـان را تغییـر داده اند. اگر روش درسـت 
باشـد، موفـق خواهیـم بود. من معتقـدم اگر با نگاه و روش به سـراغ قـرآن و روایـات برویم، این 
دو ثقـل عظیـم براي ما بسـیار حرف دارند. اهل بیت)علیهم السـالم( بسـیاري از این شـیوه ها را 

تعلیـم داده انـد. مـا کـم کاري کرده ایم و  بـه دنبـال آن نرفته ایم. 
 بـا توجـه به نکاتـی که فرمودیـد، قاعدتـاً در ابتداى فلسـفه نباید خیلی سـراغ 
اقـوال و آرا برویـم، بلکه باید سـعى کنیم ذهـن افراد را در مباحث فلسـفی توانمند 

. کنیم
اسـتاد: بله، یعنی ذهن را پر از اقوال نکنیم؛ مثاًل بحثی فلسـفه را با بیانی بسـیار سـاده مطرح 
کنیـم؛ مثـاًل بگوییـم فالن گروه در این مسـئله چنین می گوید و دسـته دیگر چنـان، به صورت 

کلـی و رایـج. سـپس به طلبه فرصـت دهیم فکر کند کـدام از آنها درسـت می گوید.
 براى تحقیق و پژوهش چه مراحلى باید طى شود؟

استاد: تتبع، تجزیه، تحلیل و تحقیق؛ اما مراحل تعلیم، مطالعه و مباحثه قبل از درس و شرکت 
در کالس درس و گفتگو با استاد بعد از درس و مرور آنچه گذشت و تصحیح خطاها است.

 یعنى پیش از درس مباحثه و مطالعه کند، سـپس در کالس شـرکت کند و دوباره 
مباحثه کند و خطاهـا را اصالح کند؟

اسـتاد: ایـن مباحثه دوم یعنی طلبه بزنگاه ها را مشـخص کند و بگوید مـا این گونه فهمیدیم و 
اسـتاد چنین گفت، اکنون نظر شـما چیسـت. در واقع یک رفت و برگشـت باشـد و عجله ای هم 
نکنـد. اسـتاد نیـز بایـد از هر درس یک شـمای کلی ارائه کند؛ یعنی اسـتاد هم در شـروع، هم در 
ادامـه و هـم در انتهـا کمک می کنـد و طلبـه را راه می اندازد؛ مثـاًل در دوره اي که کتـاب آموزش 
فلسـفه را تدریـس می کـردم، دیدیـم در سـه درس اول نمی توانیـم بـه طلبه هـا بگوییـم بروید 
خودتـان مطالعـه کنید؛ ولـی در درس چهارم که بحث تعریف فلسـفه اسـت، طلبه ها خودشـان 
می تواننـد درس را مطالعـه کننـد و مشـکلی ندارند. اسـتاد باید ببیند متـن در چه حدي اسـت و 
چگونـه بایـد حرکـت کنـد. از سـوي دیگـر باید به تـوان متعلمـان توجه کنـد تا ببیند چقـدر از 
مسـئولیت را بر عهده آنان بگذارد. پس از یک هفته اسـتاد باید تشـخیص دهد چه مقدار کار را 
به شـاگردان بسـپارد و چه مقدار را خود بر عهده بگیرد. ممکن اسـت در میان متعلمان، گروهی 
بسـیار قوی و تیز باشـند و گروهی دیگر متوسـط یا اصاًل ضعیف. باید براي این سـه گروه برنامه 
داشـت؛ ولـی روح حاکـم بـر همه شـان این اسـت که دستشـان را بگیریـم و به آنان تـوان فهم 
متـن، توان اندیشـیدن، تـوان ترجیح اقـوال، توان انتخـاب رأی، تـوان نقد و تـوان نظریه پردازی 
بدهیـم. مـا بایـد ضمن اینکه به شـاگرد محتوا می دهیـم، این توان هـا را در او زنـده کنیم. عمده 

کار ایـن اسـت کـه او یاد بگیرد چگونـه حرکت کند.
 درباره روش تحقیق در فلسفه نیز سخن بگویید.

اسـتاد: زمانـی دربـاره ایـن بحـث می کردیـم که ثمره مؤسسـات تخصصـی حـوزه یا حتی 
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در  مثـاًل  دانشـجو  یـا  طلبـه  اینکـه  چیسـت  دانشـگاه ها 
کارشناسـی شـصت واحد، در ارشـد سـی واحـد و در دکتری 
سـی واحـد می گذرانـد. آیـا ایـن شـخص می توانـد بـا ایـن 
شـیوه و ایـن واحدهـا  شـهید مطهری شـود؟ ممکن اسـت 
کسـی بگویـد این گونـه نمی تـوان شـهید مطهري سـاخت، 
پـس بیاییـم واحدهـا را افزایـش دهیـم. اما به نظـر من خطا 
در تعـداد واحدهـا نیسـت؛ خطـا در ایـن اسـت کـه مـا فکر 
می کنیـم با رسـیدن به مقطع دکتـری، در تحقیق و پژوهش 
به آخر راه رسـیده ایم. کارشناسـی ارشـد، دکتری و سـطح دو 
و سـه حـوزه، انتهـای آمـوزش، ولی ابتـدای پژوهش اسـت. 
شـما وقتی مـدرک دکتری می گیریـد، به این معنا اسـت که 
فقـط زمینه هایـی بـرای شـما آمـاده شـده که دسـت به قلم 
ببریـد و درباره رشـته خودت تتبع و پژوهش کنـی و بعد از ده 
تـا پانزده سـال تـالش در این زمینه، شـخصی مانند شـهید 
مطهـری شـوي. پـس دکتـری و ارشـد انتهـاي راه نیسـت، 
بلکـه ابتـداي راه اسـت. متعلم بایـد از زمینه ای که دانشـگاه 
یـا مؤسسـه یا هر مجموعـه اي براي او فراهم کـرده، بهترین 
بهـره وري را داشـته باشـد. طلبه یا دانشـجو با گذرانـدن این 
مقاطـع تـازه بایـد پایان نامـه بنویسـد و ایـن پایان نامه یعنی 
پایان نامـه آموزشـی نـه پایان نامـه پژوهـش، بلکـه  آغازنامه 
پژوهش اسـت. حتـی می توان گفت پایاِن آمـوزش بودن این 
مقاطع نیز به صورت مطلق نیسـت؛ چه بسـا شـخص بعد از 
مقطـع دکتـری نیز نیـاز به آموزش و فراگیري داشـته باشـد. 
وقتی به مرحله تحقیق رسـیدی، تتبـع، تجزیه و تحلیل، نقد 

و نظریه پـردازی را بایـد دنبـال کنی.
 مى شود این مراحل را هم توضیح دهید؟

اسـتاد: تتبع یعنی در یک مسـئله آراي مختلف را از میان آثار 
جمع آوري کنید و سـپس آیات و روایات آن مسـئله را از قرآن و 
مجامـع روایی بیرون بکشـید. بعد بایـد به تجزیه و تحلیل آنها 

بپردازیـد و در نهایت هم اقوال را نقد و بررسـی کنید.
 در تجزیه و تحلیل چه کار باید کرد؟

اسـتاد: تجزیـه و تحلیل یعنی تجزیـه و تحلیل اقـوال براي 
اینکه مشـخص کنید الزم و ملزوم آن، ادله آن، شیوه استدالل 
آن چیسـت. ممکن اسـت کسی به یک مطلبی تصریح نکرده 
باشـد؛ امـا الزمـه سـخنش همـان چیـزي باشـد که شـما به 

آنید. دنبال 
 یعنى مبانى و لوازم یک قول را در بیاوریم؟

اسـتاد: بلـه، ادله روایـی اش را نیز باید تجزیـه و تحلیل کنید. 
روایـت را بشـکافید و اجزایـش را در بیاوریـد، در نهایـت ببینید 
روایـت چـه می گویـد اینکه بـه داللت مطابقی بـر چه چیزي 
داللـت دارد و داللـت التزامـی و تضمنـی آن چیسـت. خـوب 
کـه تجزیـه و تحلیل کردید و کالبدشـکافی شـد، اکنون نوبت 
نقد و بررسـی اسـت اینکه برداشـتی که از روایت شـده اسـت، 

درسـت اسـت یـا نه، کـدام برداشـت ها درسـت اسـت. باید در 
ایـن مرحلـه ترجیح اقـوال کنید با مقایسـه، سـنجش و نقد و 
بررسـی. ممکن اسـت بین اقوال موجود، انتخـاب رأی کنید یا 
اینکه نظریه پردازی کنید. این نوع حرکت بیشـتر در فلسـفه جا 
دارد؛ چرا که جزو علوم عقلی، اسـتداللی و برهانی اسـت و امر 

تعبـدی در آن راه ندارد. 
 آیا فلسفه براى همه طلبه ها الزم است؟

اسـتاد: تـا حـدی بله. بـه نظر من فلسـفه برای همـه مردم 
الزم اسـت؛ البتـه وقتی فلسـفه حلقاتی )از سـاده به دشـوار( 
چینـش شـود، آن گاه هـر کـس باید متناسـب با خـودش در 
یـک حلقـه باشـد؛ مثـاًل می تـوان بـراي کـودکان، اصـول 
فلسفی اندیشـیدن و فلسـفه الهـی را خیلـی سـاده و آشـکار 
بیـان کنیـم. امـروزه در غرب به کـودکان فلسـفه می آموزند، 
داسـتان می نویسـند در داستان هایشـان فلسـفه را به کودک 
القـا می کننـد. فلسـفه اگزیستانسیالیسـم اصـاًل بـا همیـن 
داسـتان ها و رمان هایـی گسـترش یافـت کـه در ایـران هم 
موجـود اسـت؛ مثـاًل صـادق هدایـت از طرفـداران شـاخه 
الحادی فلسـفه اگزیستانسیالیسـم بود که سـر از خودکشـی 
و پوچـی درآورد. ایـن دیدگاه، داسـتان پوچـی را خیلی راحت 
بـه خـورد خواننـده می دهـد و در آن القـا می کند کـه زندگی 
یعنـی وقـت تلف کـردن و پوچی. پیش از ایـن زمانی خدمت 
مقـام معظم رهبری بودیم، فرمودند فلسـفه کـودک را جدی 
بگیریـد و تفکر فلسـفی، تفکر عقالنی و مبانی فلسـفه الهی 
را خیلـی سـاده بـه کـودکان آمـوزش دهیـد و بـا مثال هـاي 
سـاده بگویید این مبانی حق اسـت و ایـن مبانی باطل؛ یعنی 
ذهـن کـودک را با مبانی الهی و توحیدی آشـنا کنید تا اینکه 
بعـداً در فضـای پر از شـبهه، خودش بتواند پاسـخگو باشـد و 
گیـر نکنـد. در واقـع او را باید مسـلح اش کنیـم. منطقی باید 
مسـلح اش کنیم نه تعبـدی صرف. باید اندیشـیدن و انتخاب 

رأی صحیـح را بـه او آمـوزش دهیم.
بنابرایـن همـه بایـد فلسـفه بخواننـد. طلبه هـا به فلسـفه در 
حـد کتـاب نھایـة الحکمـه نیـاز دارنـد. فرقـی نمی کنـد این 
کتاب باشـد یـا کتابـی دیگر، بلکه هـر طلبـه اي باید حکمت 
متعالیـه را بـه صـورت خالصـه و شسـته و رفته بخوانـد؛ چرا 
کـه وقتـی به میـان مردم مـی رود، بتوانـد به سـؤال هاي کلی 
پاسـخ دهـد واگر نتوانسـت بـه سـؤال هاي تخصصی پاسـخ 
دهـد، افراد متخصص را معرفی کند و شـماره تلفن آنـان را در 
دسـترس مـردم قرار دهـد. من تاریـخ خوانده ام؛ اما اگر کسـی 
سـؤال هاي تخصصی تاریخ بپرسـد، به او می گویـم من تاریخ 
را تـا حـدودي مطالعه کرده ام و در حد خـودم به آن آگاهم؛ ولی 
آدرس دوسـتان متخصص تاریخ را می دهم تا از آنان بپرسـید. 
طلبـه نیز چه مفسـر، چه مبلـغ، چه خطیب، چـه اهل حدیث، 
بایـد در حد عموم جامعه فلسـفه را بخوانـد؛ چرا که با جامعه اي 

در هـم تنیده روبرو اسـت.
 آیـا در حوزه، تخصص و اجتهاد در فلسـفه ضرورت 

دارد؟
اسـتاد: فقـط برای عـده خاصی نیاز اسـت در ایـن وادي قدم 
بگذارند. ضرورت آن هم شـبهاتی اسـت که در دانشـگاه ها در 
فلسـفه، کالم جدید و معرفت شناسی مطرح می شـود و امروزه 
بیـداد می کنـد. اگـر در معرفت شناسـی و فلسـفه متخصـص 

نداشـته باشـیم، این شـبهات باقی خواهد ماند.
 یعنى ما فلسـفه را در راه دفع شـبهات باید استفاده 

کنیم؟
اسـتاد: فلسـفه یک جنبه اثباتی دارد و یک جنبه سـلبی. دفع 
شـبهات جنبه سلبی آن اسـت که ضرورتش آنچنان زیاد است 
کـه می تـوان گفت از آب خوردن هم واجب تر اسـت؛ امـا درباره 
جنبه اثباتی اش باید گفت اگر کسـی فلسـفه نخوانده باشد، در 
بسـیاري موارد به درک عمیقی از آیات و روایت نمی رسـد. این 
حـرف از من نیسـت. امام خمینی، عالمه طباطبایـی و آیت اهلل 
جـوادی معتقدند واقعـاً بخش هایی از آیات و روایات را کسـانی 
دقیق می فهمند که فلسـفه خوانده اند و در فلسـفه قوی اند، نه 

کسـانی که فقط فقه و اصـول و... خوانده اند.
 عـالوه بـر نکاتى کـه فرمودید، اگر توصیـه اي کلى 

بـه طلبه ها دربـاره خواندن فلسـفه داریـد بفرمایید؟
اسـتاد: نظر من این اسـت که طلبه به اسـتادان مراجعه کند 
و رشـته تخصصی اي را که در نظر دارد در آن تحصیل کند، به 
اسـتاد معرفی کند و مقطع تحصیلـی اش را بگوید. اسـتاد باید 
بـا توجه به آن رشـته، تشـخیص دهـد طلبه تا چـه مرحله اي 

باید فلسفه بخواند.
 درس هـا را بایـد رده بنـدی، طبقه بنـدی و مقطع بنـدی کـرد. 
هم اکنـون مـا در مجمـع عالـی حکمـت بـه طلبه ها مشـاوره 
می دهیـم. هسـتند کسـانی که می آینـد و با اسـتادان صحبت 
می کننـد. یادم هسـت یک گروه طلبه پیش مـا آمدند و گفتند 
می خواهند حلقه اول شـهید صدر را بخوانند. از دانشگاه شریف 
آمـده بودند. پـس از مدتی گفتنـد: می خواهیم دو مـاه درس را 
تعطیل کنیم. گفتم: چـرا؟ گفتند: می خواهیم فکر کنیم چطور 
درس بخوانیـم. گفتـم: احسـنت. گفتنـد: می خواهیم با اسـتاد 
مشـورت کنیم هـدف غایی مـان از درس خواندن را مشـخص 
کنیم. به آنان گفتم: این دو ماه، بیسـت سـال کار شـما را جلو 

می انـدازد.
بایـد از طلبـه پرسـید چرا در هر درسـی شـرکت می کنـی، چرا 
نمی پرسـی چه درسـی بایـد بخوانم، چطوری بایـد بخوانم، چه 
مراحلی را باید بگذرانم، غایتم چه باشد؟ اینها خیلی مهم است. 

پی نوشت:
1. حلقات شهید صدر

عارف به فیلسوف می گوید شما تا اینجاى راه خوب آمدید که گفتید حق تبارك و تعالى وجود صرف است؛ اما از اینجا به بعد را که قائل 
شدید این انیت و وجود صرف،  وجودى در برابر سایر وجودات است، این وجود است و آن هم وجود است و همه اینها را وجود دانستید، 

نمى توانیم از شما بپذیریم. 



اهداف و رسفصل های تفصیلی 
واحدهای درسی رشته تخصصی حکمت

                                           حجت االسالم و المسلمین عبدالحمید واسطى*

اشاره
بـراى اینکه فلسـفه و حکمـت به صورت تخصصى پیگیـرى و نیاز طلبه و حـوزه و جامعه تامین شـود نیاز به برنامه اى هسـت که 
اهـداف دقیـق و مراحـل نیـل به ایـن اهداف و کتـب الزم هـر مرتبه را معرفـى کند لـذا برنامه زیر یـک برنامه پیشـنهادى براى 

ایـن امـر و تربیت حکیمانى اسـت کـه امروز بیـش از پیش به آنهـا نیازمندیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم و المسـلمین عبدالحمیـد واسـطی، محقـق و مـدرس فقه و اصول، فلسـفه و کالم اسـالمی اسـت. کتـب و مقاالتی چون: راهنمـای تحصیل در حوزه هـای علمیه با 
اقتبـاس از نگـرش اسـالم بـه علـم و عالـم دینی، راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسـالم به علم و هسـتی، سـطح مقدماتی و راهنمـای تدریس با اقتباس از نگرش اسـالم به علم 

و علم آمـوزی از آثار علمی ایشـان اسـت.



٨۵

بـرای اینکه فلسـفه و حکمت به صورت تخصصـی پیگیری و 
نیـاز طلبـه و حوزه و جامعه تامین شـود نیاز به برنامه ای هسـت 
کـه اهـداف دقیـق و مراحـل نیـل به این اهـداف و کتـب الزم 
هـر مرتبـه را معرفی کند لـذا برنامه زیر یک برنامه پیشـنهادی 
بـرای این امر و تربیت حکیمانی اسـت که امـروز بیش از پیش 

به آنهـا نیازمندیم.
اهـداف تکمیلی در واحد آموزشـِی »نگرش و عقائد دیـن«1: )از 

واحدهاي دین  شـناختی(

اهداف واحد آموزشی فلسفه
1. بتوانـد اثبـات کنـد واقعیت هایـی هسـتند. )خـارج از خیال و 

ما( توهم 
2. بتوانـد اثبـات کنـد ایـن واقعیت هـا،  یک شـبکه و دسـتگاه 
منسـجم و یکپارچـه وجـودي را تشـکیل داده انـد و تصادفی و 

از هم گسسـته نیسـتند.
3. بتوانـد روابـط2 بیـن موجـودات و سـاختار کالن هسـتی را 

تر سـیم کنـد و بـراي مدعیـات خـود اسـتدالل بیـاورد.
4. بتوانـد به سـواالت هفت گانـة چه هسـتیم؟ از کجـا آمده ایم؟ 
چگونـه آمده ایـم؟ بـه کجـا می رویـم؟ در کجا هسـتیم؟ با چه 
موجوداتـی هسـتیم؟ چگونه حرکـت می کنیم؟ پاسـخ عقالنی 

بدهد.3
5. بتوانـد وجـود خدا و خصوصیات وجـودي او را با برهان عقلی 

کند.4 اثبات 
6. بتوانـد کیفیـت ربـط موجـودات با خداونـد را توضیـح دهد و 

بـراي مدعاي خود اسـتدالل بیـاورد.
7. بتوانـد کیفیـت خلقـت جهـان را توصیـف کنـد و اسـتدالل 

بیـاورد و بـا فرضیـات فیزیـک جدیـد مقایسـه کند.
8. بتوانـد تصویـر فلسـفی بـا اسـتدالل از جهـان مـادي، ماده، 
فضـا، زمـان، نور، انـرژي  ارائه دهد و بـا فرضیات فیزیک جدید 

کند. مقایسه 
9. بتوانـد توصیفـی از جهان هاي مـاوراء ماده ارائه دهـد و بر آن 
اسـتدالل بیـاورد و بـا توصیف هـاي عرفانـی )صـادق و کاذب( 

مقایسـه کند و اعتبارسـنجی نماید.
10. بتوانـد حقیقـت نفس و روح و ذهـن و رابطة آنها با یکدیگر 
و با بدن را با اسـتدالل توصیف کند و با فرضیات روان شناسـی 

و توصیف هاي عرفانی مقایسـه کند.
11. بتوانـد نگرش هـاي مطـرح در فلسـفه اسـالمی را در یـک 
جـدول تطبیقی عرضـه کند و تاثیـر انواع نگرش ها به هسـتی 

و شـبکه موجـودات، در زندگـی را بـه تصویر بکشـد به  گونه اي 
کـه مخاطب اهمیت دسـت یابی به نگرشـی صحیـح و جامع از 

هسـتی )داشـتن اطالعات فلسـفِی درسـت( را لمس کند.
12. بتواند تاثیر مبانی فلسـفی را در تعلیم و تربیت، برنامه ریزي 
و مدیریـت، دین شناسـی، تصمیم گیـري و معنـی زندگـی، بـا 

شـواهد و مستندات نشـان دهد.
13. مدعاي فلسـفه هاي الحادي و فلسـفه هاي شـرقی و غربی 

را بشناسـد و بتوانـد حداقل یک نقد نسـبت به آنهـا ارائه کند.
14. فهرسـتی از برهان هـاي عقلـی و اسـتدالل هاي فلسـفی 
بـه کار رفتـه در قرآن و روایات را در دسـت داشـته باشـد و بتواند 
تبیین هاي فلسـفِی متخصصین از این آیات و روایات را تحلیل 
و تشـریح کنـد.5 )مثـاًل بیان هـاي موجـود در کتاب المیـزان و 
کتـاب بحاراالنوار(6بتوانـد سـخنرانی ها و مقـاالت تخصصـی 
فلسـفی را درک کنـد و بـه سـواالتی که در مورد محتـواي آنها 

پرسـیده می شـود پاسـخ بدهد.

حداقلی قطعی:
بتوانـد نگـرش دین نسـبت به هسـتی و برتري ایـن نگرش بر 

مـوارد رقیـب را با اسـتدالل عقلـی ارائه کند.
1. بتوانـد اثبـات کنـد واقعیت هایـی هسـتند. )خـارج از خیال و 

ما( توهم 
2. بتوانـد اثبـات کنـد ایـن واقعیت هـا،  یک شـبکه و دسـتگاه 
منسـجم و یکپارچـه وجـودي را تشـکیل داده انـد و تصادفی و 

از هم گسسـته نیسـتند.
3. بتواند روابط بین موجودات و سـاختار کالن هسـتی را ترسیم 

کنـد و براي مدعیات خود اسـتدالل بیاورد.
4. بتوانـد به سـواالت هفت گانـة چه هسـتیم؟ از کجـا آمده ایم؟ 
چگونـه آمده ایـم؟ بـه کجـا می رویـم؟ در کجا هسـتیم؟ با چه 
موجوداتـی هسـتیم؟ چگونه حرکـت می کنیم؟ پاسـخ عقالنی 

بدهد.
5. بتوانـد وجـود خدا و خصوصیات وجـودي او را با برهان عقلی 

کند. اثبات 
6. بتوانـد کیفیـت ربـط موجـودات با خداونـد را توضیـح دهد و 

بـراي مدعاي خود اسـتدالل بیـاورد.
7. بتوانـد کیفیـت خلقـت جهـان را توصیـف کنـد و اسـتدالل 

بیـاورد و بـا فرضیـات فیزیـک جدیـد مقایسـه کند.
8. بتوانـد تصویـر فلسـفی بـا اسـتدالل از جهـان مـادي، ماده، 
فضـا، زمـان، نور، انـرژي  ارائه دهد و بـا فرضیات فیزیک جدید 

کند. مقایسه 
9. بتوانـد توصیفـی از جهان هاي مـاوراء ماده ارائه دهـد و بر آن 
اسـتدالل بیـاورد و بـا توصیف هـاي عرفانـی )صـادق و کاذب( 

مقایسـه کند و اعتبارسـنجی نماید.
10. بتوانـد حقیقـت نفس و روح و ذهـن و رابطة آنها با یکدیگر 
و با بدن را با اسـتدالل توصیف کند و با فرضیات روان شناسـی 

و توصیف هاي عرفانی مقایسـه کند.
11. بتوانـد نگرش هـاي مطـرح در فلسـفه اسـالمی را در یـک 
جـدول تطبیقی عرضـه کند و تاثیـر انواع نگرش ها به هسـتی 
و شـبکه موجـودات، در زندگـی را بـه تصویر بکشـد به  گونه اي 
کـه مخاطب اهمیت دسـت یابی به نگرشـی صحیـح و جامع از 

هسـتی )داشـتن اطالعات فلسـفِی درسـت( را لمس کند.
12. بتواند تاثیر مبانی فلسـفی را در تعلیم و تربیت، برنامه ریزي 
و مدیریـت، دین شناسـی، تصمیم گیـري و معنـی زندگـی، بـا 

شـواهد و مستندات نشـان دهد.
13. مدعاهـای مشـهور  فلسـفه هاي الحـادي و فلسـفه هاي 
شـرقی و غربـی را بشناسـد و بتوانـد حداقـل یـک نقد نسـبت 

بـه آنهـا ارائـه کند.
14. فهرسـتی از برهان هـاي عقلـی و اسـتدالل هاي فلسـفی 
بـه کار رفتـه در قرآن و روایات را در دسـت داشـته باشـد و بتواند 
تبیین هاي فلسـفِی متخصصین از این آیات و روایات را تحلیل 
و تشـریح کنـد. )مثـاًل بیان هـاي موجـود در کتـاب المیـزان و 

کتـاب بحاراالنوار(
15. بتوانـد سـخنرانی ها و مقـاالت تخصصی فلسـفی را درک 
کنـد و به سـواالتی که در مورد محتواي آنها پرسـیده می شـود 

پاسـخ بدهد.
16. بتوانـد مقالـه یا سـخنرانی اي را که با جملة »مـا در جهانی 
زندگـی می کنیم کـه از جهـت وجـودي....« آغاز می شـود ارائه 
کند. بتواند سرمنشـاء هسـتی را با اسـتدالل نشـان دهد. بتواند 

کیفیـت خلقـت را با اسـتدالل توصیف کند.
17. بتوانـد به گونـه اي عالـم وجود و خداونـد را توصیف کند که 

تصـور چنیـن خدایی مسـتلزم تصدیق به وجود آن باشـد.
18. در یـک مقالـه علمـی یـا در یـک سـخنرانی یـا در یـک 
گفتگـوي علمـی و در مـواردي کـه تحلیلـی تخصصـی یافت 
نشـود بتوانـد فهم اولیـه اي از آنهـا به صورت روشـمند پیدا کند 
مثـال بتواند بـر گفتگوي حضـرت رضا علیه السـالم بـا عمران 
صابـی توضیحی ارائه کند یا بتواند نسـبت به محتـواي احادیث 
کتـاب توحید صدوق، فهـم اولیه اي را در مخاطـب ایجاد نماید.

فهرست واحدهاى پیش نیاز: 
حکمت پایه (نهایه الحکمه)

پیش نیاز: بدایه الحکمه


اهداف درس:
1. بتواند رؤوس ثمانیه فلسـفه و فلسفه فلسفه 

را تبیین کند.
به صـورت  را  فلسـفه  مسـائل  فهرسـت   .2
جدولـی از مسـائل کاربـردی در قالب سـوال، 

دهد. ارائـه 
3. روش شناسـی عالمه طباطبایـی در تولید و 
تحلیل مسـاله، در کشـف و تحلیـل اطالعات 

اسـتخراج کند.
4. بتوانـد نظریه های مولف را تشـخیص داده، 
در قالـب »منطق مبتنی بر اصـول موضوعه« 

پـردازش کند. 
5. تاثیـر هر نظریه بر دیگر مسـائل فلسـفه را 

تشـخیص داده، تبیین کند.
6. بتوانـد براسـاس قواعد فلسـفی، پدیده ها را 

تحلیل وجودشناسـانه کند.
7. بتوانـد نظـام هسـتی را بـا تعییـن عوالـم و 
موجـودات و روابـط آنهـا ترسـیم کنـد و برای 

هـر قسـمت اسـتدالل نماید.


سرفصل هاى درس:
1. وجودشناسـی )اصالـت، وحدت، تشـکیک، 
عـدم تکرر، مسـتقل و رابط، واجـب و ممکن، 

واحد و کثیـر، ....(
2. ماهیت شناسی )احکام ماهیت و ابعاد آن(

3. ارتباط شناسـی )علت ومعلـول، قـوه و فعل، 

قـدم و حـدوث، سـبق و لحوق(
ذهنـــی،  )وجـــود  علم شناســـی   .4
عقل وعاقل ومعقـــول( علم وعالم ومعلـــوم، 
5. واجب شناسـی )تعریف واجب الوجود، اثبات، 

آثار( احکام، 
6. عوالم شناسـی )نظـام عالـم عقلـی، نظـام 
عالـم مثالی، نظام عالـم مادی، حـدوث عوالم 

و اسـتمرار آنها(


منابع درس:
منبع اصلى: نهایه الحکمه
منابع فرعى و تمرین ها:

1. آموزش فلسفه، آیت اهلل مصباح یزدی
2. اصول فلسفه، عالمه طباطبایی

3. رسائل توحیدیه، عالمه طباطبایی

طباطبایـی،  عالمـه  فلسـفی  ابداعـات   .4
اردسـتانی

5. فلسفه از آغاز تا مطهری، اسعدی
6. فلسفه فلسفه اسالمی، خسروپناه

7. چیستی فلسفه اسالمی، فیروزجایی
8. هستی شناسی، عبدالرسول عبودیت

9. شرح نهایه، مصباح یزدی
10. فیزیـک و زمـان در متافیزیـک، عابـدی 

شـاهرودی
11. شرح مصطلحات فلسفی، شیروانی
12. تفاوت اصطالحات فلسفی، گرجی

13. منطق فازی، وحیدیان
14. نقد و بررسی مکتب تفکیک، ارشادی نیا

15. پیش فرض هـای فلسـفی علـم اصـول، 
نتظام ا



شرح منظومه سبزوارى
پیش نیاز: بدایه الحکمه


اهداف درس:

1. نمـای کالن و کلـی از حکمـت متعالیـه و ارتبـاط آن بـا 
حکمـت مشـاء و اشـراق و کالم اسـالمی به دسـت آورد.

2. بتواند کلید مفهوم های حکمت  اسـالمی را در قالب اشـعار 
منظومـه، دریافت و منتقل کند. )تمرکزهای مفهومی(

3. روش شناسـی حاج مالهادی را در تولید و تحلیل مساله، در 
کشـف و تحلیل اطالعات استخراج کند.

4. تاثیر هر نظریه بر دیگر مسـائل فلسـفه را تشـخیص داده، 
کند. تبیین 

تحلیـل  را  پدیده هـا  فلسـفی،  قواعـد  براسـاس  بتوانـد   .5
کنـد. وجودشناسـانه 

6. بتوانـد نظام هسـتی را با تعیین عوالم و موجـودات و روابط 
آنها ترسـیم کند و برای هر قسـمت اسـتدالل نماید.

7. بتواند اصول عقائد کالمی را برهانی سازد.

سرفصل هاى درس:
1. وجودشناسـی )اصالـت وجود، تشـکیک وجود، تقسـیمات 

آن و ...( 
2. مواد ثالث )از ابتداي امور عامه تا ابتداي حدوث و قدم (

3. حدوث و قدم 
4. قوه و فعل

5. ماهیت
6. علیت

7. جواهـر و اعـراض )از بحـث حـدوث و قدم تـا انتهاي امور 
عامه(

8. الهیات بالمعنی االخص )اثبات ذات و احکام آن(
9. مباحث صفات
10. مباحث افعال


منابع درس:

منبع اصلى: شرح منظومه حاج مالهادی سبزواری
1. هستی شناسی، عبدالرسول عبودیت

2. شرح نهایه، مصباح یزدی
3. فیزیک و زمان در متافیزیک، عابدی شاهرودی

4. شرح مصطلحات فلسفی، شیروانی
5. تفاوت اصطالحات فلسفی، گرجی

6. منطق فازی، وحیدیان
7. نقد و بررسی مکتب تفکیک، ارشادی نیا

8. پیش فرض های فلسفی علم اصول، انتظام
منابع فرعى و تمرین ها:

1. شرح منظومه 4 جلدی، شهید مطهری
2. شرح منظومه، ایزوتسو و محقق

3. آموزش فلسفه، آیت اهلل مصباح یزدی
4. اصول فلسفه، عالمه طباطبایی

5. رسائل توحیدیه، عالمه طباطبایی

منطق تخصصى تحلیلى
پیش نیاز: منطق مظفر


اهداف درس:

1. بتوانـد یـک پدیـده و یـک متـن 
علمـی را تجزیه ترکیـب منطقی کند. 

)مراحـل قدم به قـدم تحلیـل(
و  ارزیابـی  را  تعاریـف  بتوانـد   .2
دقیق سـازی نمایـد. )الگوریتـم تولیـد 

موّجـه( تعریـف 
3. بتوانـد بـرای یـک مدعـا، قالـب 
اسـتداللی تولید کنـد. )الگوریتم تولید 

اسـتدالل موّجـه(
4. بتواند استدالل ها را ارزیابی کند.

5. بتوانـد مغالطعات را تشـخیص دهد 
و اصـالح کند.


سرفصل هاى درس:

1. اقسام مفاهیم و اقسام حمل
2. اقسام قضایا، مواد و جهات قضایا

3. اقسام قیاس و شرایط انتاج
4. شرایط حّد و تعریف

5. شرایط برهان
6. المواضع

7. اقسام مغالطات
8. احوال العلوم


منابع درس:

منبع اصلى: الجوهر النضید
منابع فرعى و تمرین ها:

1. منطـق کاربردی و منطق مغالطات، 
خندان علی اصغر 

2. اساس االقتباس، خواجه نصیر

3. الشفا، بوعلی
4. المنطق عند الفارابی، ماجد فخری

5. منطق المشرقیین، بوعلی
6. سرشت کلیت و ضرورت، عسکری 

سلیمانی
7. منطق در آینه آیات و روایات، مرکز 

تخصصی علم کالم
8. فلسفه منطق، سوزان هاک، ترجمه 

سیدمحمدعلی حجتی
9. منطق و شناخت شناسی، عسکری 

سلیمانی
10. معرفت شناسـی در قـرآن،  آیت اهلل 

جوادی
11. شناخت شناسـی در قرآن، آیت اهلل 

جوادی
12. منطق استدالل، داود حیدری

13. استدالل انتقادی، حسن ملکی

روش تحقیق تخصصى (روش تحقیق در فلسفه و عرفان)
پیش نیاز: روش تحقیق در علوم اسالمی


اهداف درس:

1. بتوانـد بـرای انجـام یک تحقیق فلسـفی و عرفانی، طرح 
تحقیـق موّجه و عملیاتـی تدوین نماید.

2. بتوانـد شـبکه مسـائل فلسـفه و عرفـان را اسـتخراج و 
طراحـی کنـد.

3. بتوانـد رابطـه میان مسـائل فلسـفی و عرفانی، با مسـائل 
صحنـه زندگـی را کشـف و تبیین کند.

4. بتواند رابطه مسـائل فلسـفی و عرفانی را با علوم انسـانی 
و علـم دینـی تبیین کند.

5. بتوانـد مسـائل فلسـفی و عرفانـی را در مقیـاس تمدنـی 
توصیـف و تبییـن کند.

6. بتوانـد کلیدواژه هـای متناسـب هـر بحـث را در فلسـفه و 
عرفـان اسـتخراج و تنظیـم کند.

7. بتوانـد کلیدواژه هـای موجـود در منابـع دیـن و مرتبـط با 
مباحـث فلسـفی و عرفانـی را اسـتخراج و تنظیـم کند.

8. بتوانـد روش تفکـر و تحلیـل هـر فیلسـوف و عارفـی را 
به صـورت قدم به قـدم اسـتخراج و مسـتند کنـد.

9. بتوانـد متـون فلسـفی و عرفانـی را تحلیل محتـوا کند و 
سـاختار بحـث را باز تولیـد نماید.

10. بتوانـد پارادایم هـا، رویکردها و روش های اسـتفاده شـده 
در متـون فلسـفی و عرفانی را اسـتخراج و تبیین کند.


سرفصل هاى درس:

1. شبکه مسائل فلسفه و عرفان
2. انواع رویکردهای فلسفی و عرفانی در تحقیقات

3. روش تحلیـل مسـاله در متون فلسـفی و عرفانی )تعریف 

مسـاله و نیـاز و تنقیح محـل نزاع(
4. روش فرضیه پردازی در فلسفه و عرفان

5. روش تحلیـل اطالعـات و ارائـه اسـتدالل و شـواهد در 
فلسـفه و عرفان )مشـاء، اشـراق، حکمت   متعالیه، ابن عربی(
6. نمونـه تعاریـف، توصیف هـا، تبیین ها، تفسـیرها،  توجیه ها 

در متون فلسـفی و عرفانی
7. نمونـه مطالعـات تطبیقـی و میان رشـته ای در فلسـفه و 

ن فا عر
8. نمونـه مشـکالت و آفـات روشـی در متـون فلسـفی و 

نی فا عر
9. نمونـه طـرح پژوهشـی فالسـفه و عرفـاء بـرای بحث در 

یـک موضوع
10. مهـارت در اسـتفاده از نرم افزارهـای نـور )بـرای کشـف 

روابـط علـوم بـا یکدیگر(


منابع درس:

منبـع اصلى: روش شناسـی فلسـفه مالصـدرا، قراملکی + 
فلسفه فلسـفه اسـالمی، خسروپناه

منابع فرعى و تمرین ها:
1. بررسی و مقایسه شرح منظومه با نهایه الحکمه

2. تاثیر قرآن بر شکل گیری حکمت متعالیه، بروجردی
3. صدرا و میزان تکیه بر عقل، اخالقی

4. خودشناسی در حکمت صدرا، اخالقی
5. حکمت متعالیه در آینه حدیث، دینانی

6. روش شناسی و ساختار معرفتی حکمت متعالیه
7. روش شناسی علم کالم، خلیلی

8. سیرتاریخی نقد مالصدرا، قراگزلو
9. مطالعات میان رشته ای در حوزه دین پژوهی



٨٧

تاریخ فلسفه اسالم
پیش نیاز: بدایه الحکمه


اهداف درس:

1. شناخت سیر تحول و تکامل فلسفه اسالمی
فهـم نقـاط تاثیـر و تاثـرات مکاتـب فلسـفی در 

یگر یکد
شناخت تاریخ تطور حکمت متعالیه

آشـنایی با فلسـفه پس از صدرالمتألهین تا عصر 
حاضر


سرفصل هاى درس:
بررسی آراء: 

کندي
رازي
فارابی

ابن سینا
سهروردي

خواجه نصیر طوسی
میرداماد

مال صدرا
آخوندمال علی نوري

حاج مال هادي سبزواري
آقا علی مدرس زنوزي

عالمه طباطبائی


منابع درس:
منبع اصلى: تاریخ فلسـفه اسـالم، دکتر نصر + 

فلسـفه از آغاز تا مطهری، اسعدی
منابع فرعى و تمرین ها:

تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، حّناالفاخوري 
تاریخ فلسفه اسالمی،  کربن

تاریخ فلسفه در اسالم، میر محمد شریف
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، دینانی

شـعاع اندیشـه و شـهود در فلسـفه سـهروردي، 
نی دینا

حکمت تحلیلى 1 (اصول فلسفه)
پیش نیاز:  نهایه


اهداف درس:

بتوانـد ویرایش دوم رئوس ثمانیه فلسـفه و 
فلسفه فلسـفه را ارائه کند.

بتواند سـیر پیدایش و تحول تفکر فلسـفی 
را برای کشـف علل تغییـر، تحلیل کند.

بتواند فلسـفه را از دیدگاه معرفت شناسـانه 
توصیـف کند.

بتواند امکان دسـت یابی به معرفت کاشف 
از واقـع و راه دسـت یابی بـه آن را تبییـن 

. کند
بتواند نقشه تولید ادراکات را ترسیم نماید.

بتوانـد کیفیـت تولیـد ادراکات اعتبـاری را 
بـه زبان فلسـفه )معادالت وجودشناسـانه( 

تبییـن کند.
دیـدگاه  از  تطبیقـی  جـدول  بتوانـد   .7
فیلسـوفان مسـلمان و فالسـفه غرب7 در 

مسـائل فـوق تهیـه کنـد.


سرفصل هاى درس:
1. تبارشناسی مفاهیم و مسائل فلسفه

2. فلسفه و سفسطه
3. علم و ادراک

4. ارزش معلومات
5. پیدایش کثرت در ادراکات

6. ادراکات اعتباری
7. وجودشناسی

8. قوه  و فعل، حرکت و زمان


منابع درس:

منبـع اصلـى: اصـول فلسـفه و روش 
رئالیسـم بـا حواشـی شـهید مطهـری

منابع فرعى و تمرین ها:
1. حاشیه عالمه طباطبایی بر کفایه

2. شرح مبسوط منظومه، شهید مطهری
3. فلسفه مشاء، یحیی یثربی

4. درآمدی بر فلسفه علم، رضا حبیبی
5. از علم سکوالر تا علم دینی، گلشنی

6. کاوش هـای عقل نظری و عقل عملی، 
یزدی حائری 

7. فلسفه اخالق، مجتبی مصباح
8. فلسفه حقوق، خسروشاهی

9. معرفت شناسی معاصر، فعالی
10. نقد عقل محض، کانت

نهایه حکمت تحلیلى2 (اشارات)


اهداف درس:
1. بتوانـد دسـتگاه فلسـفی بوعلـی را در قالـب یک نظام علمی ترسـیم و 

تبییـن کند.
2. بتواند روش تحلیل مسائل فلسفی را در مشاء توصیف کند.

3. بتواند نقشه هستی را براساس حکمت مشاء ترسیم و تبیین کند.
4. بتوانـد هـر پدیـده و هر تغییـری را به زبان فلسـفه )معـادالت وجودی( 

کند. ترجمه 
5. بتوانـد رابطـه ثابـت و متغیـر، قدیم و حـادث، وحدت و کثـرت، خالق و 

مخلـوق را تبیین کند.
6. بتوانـد بی نهایـت بـودن وجـود و علـم خداونـد و کیفیـت جمـع آن بـا 

مخلـوق محـدود را تبییـن کند.
7. بتوانـد هویـت روح و نفـس و کیفیـت پیدایش، رشـد، انتقـال و بقاء آن 

را تبییـن کند.
8. بتواند حکمت خانواده و جامعه را براساس دیدگاه مشاء توضیح دهد. 


سرفصل هاى درس:

1. وجودشناسی )هویت  ها، علل وجود، بساطت وجود( از نمط چهارم
2. علم شناسـی )هویـت عقل، عقـل  و عاقل  و معقول، علـم الهی( از نمط 

اشارات هفتم 
3. ماهیت شناسی )مثل افالطونی، ماده و صورت( از مقاله دوم شفا

4. ارتباط شناسی )علت ومعلول، علل اربع( از مقاله ششم شفا
5. حرکت شناسـی )قـوه و فعـل، حرکـت افـالک، حقیقت زمـان( از نمط 

ششم
6. واجب شناسـی )تعریـف واجب الوجـود، علـم الهی، صفات الهـی(از نمط 

چهـارم و هفتم
7. نفس شناسـی )تجـرد نفس، قـوای نفس، رابطـه نفس و بـدن( از نمط 

سـوم اشارات
8. جامعه شناسـی )طبقات اجتماعی، مشاغل، خانواده، سیاست( مقاله دهم 

از شفا


منابع درس:
منبع اصلى: االشارات + شفای بوعلی

منابع فرعى و تمرین ها:
1. فلسفه مشاء، یحیی یثربی

2. حاشیه بر االلهیات  شفا، مالصدرا
3. شرح االلهیات شفا، مالمهدی نراقی
4. شرح اشارات و تنبیهات، خواجه نصیر

5. المحاکمات بین شرحی االشارات، قطب الدین رازی
6. الهیات شفا،  شهید مطهری

7. درآمدی بر فلسفه مشاء، حشمت پور
8. دانش نامه عالیی، بوعلی
9. النجاه، ابن سینا   

10. التحصیل، بهمنیار
11. رسایل الفارابی، فارابی 

12. شرح الهدایه االثیریه، صدر المتالهین
13. تهافت التهافت وتفسیر ما بعد الطبیعه، ابن رشد

14. مقاصد الفالسفه، غزالی 



حکمت تحلیلى3 (حکمه االشراق)
تعداد واحد و ساعات درس: 5 واحد )80 ساعت(

پیش نیاز:  نهایه


اهداف درس:
1. بتواند دسـتگاه فلسـفی سـهروردی را در قالـب یک نظام 

علمـی ترسـیم و تبیین کند.
2. بتواند روش تحلیل مسـائل فلسـفی را در اشـراق توصیف 

. کند
3. بتواند نقشـه هسـتی را براسـاس حکمت اشـراق ترسیم و 

کند. تبیین 
4. بتوانـد هر پدیده و هر تغییری را به زبان فلسـفه )معادالت 

وجودی( ترجمه کند.
5. بتوانـد رابطـه ثابـت و متغیـر، قدیـم و حـادث، وحـدت و 

کثـرت، خالـق و مخلـوق را تبییـن کنـد.

6. بتوانـد بی نهایـت بـودن وجـود و علـم خداونـد و کیفیـت 
جمـع آن بـا مخلـوق محـدود را تبییـن کند.

7. بتوانـد هویـت روح و نفس و کیفیت پیدایش، رشـد، انتقال 
و بقـاء آن را تبیین کند.


سرفصل هاى درس:

1. وجودشناسـی )نـور، وحدت، تشـکیک، وجـود محمولی( از 
مقاله اول و دوم حکمت االشـراق

2. علم شناسـی )هویـت عقل، عقـل  و عاقل  و معقـول، علم 
الهی( از مقاله سـوم

3. ارتباط شناسی )علت  و معلول، علل اربع( از مقاله دوم
4. حرکت شناسـی )قـوه و فعـل، حرکـت افـالک، حقیقـت 

زمـان( از مقالـه سـوم و چهـارم حکمت االشـراق
5. واجب شناسـی )تعریـف واجب الوجـود، علـم الهـی، امکان 

اشـرف( از مقالـه دوم حکمت االشـراق
6. نفس شناسـی )تجـرد برزخـی، قوای نفـس، رابطه نفس و 

بـدن( از مقاله چهارم
7. المقاله الخامسه: فی المعاد و النبوات و المنامات


منابع درس:

منبع اصلى: حکمه االشراق سهروردی
منابع فرعى و تمرین ها:

حکمت اشراق استاد یزدان پناه،  انتشارات سمت
شرح حکمة االشراق )قطب شیرازی(

شرح حکمت االشراق )محمد شهرزوری(
آموزش فلسفه مشائی و اشراقی، غالمرضا رحمانی
شعاع و اندیشه شهود در فلسفه سهروردي،دینانی

اشراق هیاکل النور،  دشتکی
فصوص الحکم، ابن عربی
هیاکل النور، شیخ اشراق

تاسوعات افلوطین، افلوطین

حکمت تحلیلى4 (الشواهد الربوبیه)
پیش نیاز:  نهایه


اهداف درس:

1.ویرایـش دوم فهرسـت مسـائل فلسـفه را 
به صـورت جدولـی از مسـائل کاربـردی در 

قالـب سـوال، ارائـه دهد.
و  تولیـد  در  را  2. روش شناسـی مالصـدرا 
تحلیل مسـاله، در کشف و تحلیل اطالعات 

کند. اسـتخراج 
3. بتوانـد نظریه های مالصدرا را تشـخیص 
داده، در قالـب »منطـق مبتنـی بـر اصـول 

موضوعـه« پـردازش کند. 
4. تاثیر هر نظریه بر دیگر مسـائل فلسـفه را 

تشخیص داده، تبیین کند.
5. بتواند نقشـه قدم به قـدم و مرحله به مرحله 
عوالـم فوقانـی را ترسـیم نماید و اسـتدالل 

. کند
6. بتوانـد مراحـل حرکـت انسـان از انا هلل تا 
الیه راجعـون را مرحله بـه مرحلـه تبیین کند.

7. بتوانـد نحـوه ارتباط انسـان کامـل با کل 
هسـتی را تبییـن کند.

8. بتوانـد تاثیـر والیـت تکوینـی بـر زندگی 
بشـر را تبییـن کند.


سرفصل هاى درس:

1. وجودشناسـی )اصالت، وحدت، تشـکیک، 
عدم تکرر، مسـتقل و رابـط، واجب و ممکن، 

واحـد و کثیر، ....(
2. ماهیت شناسی )احکام ماهیت و ابعاد آن(

3. ارتباط شناسـی )علـت  و معلـول، قـوه و 
فعـل، قـدم و حـدوث، سـبق و لحـوق(

4. علم شناسـی )وجود ذهنی، علـم  و عالم  و 

معلوم، عقـل  و عاقل  و معقول(
واجب الوجـود،  )تعریـف  واجب شناسـی   .5

اثبـات، احـکام، آثـار(
6. عوالم شناسـی )نظـام عالـم عقلـی، نظام 
عالـم مثالـی، نظـام عالـم مـادی، حـدوث 

عوالـم و اسـتمرار آنهـا(
7. معادشناسـی )نقشـه عوالم فوقانی و سیر 

انسـان در آنها(
8. النبـوات و الوالیـات )نحـوه اتصال قلب و 
روح به ملکوت، والیت تکوینی و تشـریعی(


منابع درس:

منبع اصلى: الشواهد الربوبیه
منابع فرعى و تمرین ها:

1. شرح مبسوط منظومه، شهید مطهری
2. الهیات شفا، شهید مطهری

3. روش شناسی فلسفه صدرا، قراملکی
4. شرح آثار و آراء صدرا، آشتیانی

5. درآمـدی بـر نظـام حکمـت صدرایـی، 
عبودیـت

6. قواعد کلی فلسـفی در فلسـفه اسـالمی، 
دینانی

7. حرکت و زمان، شهید مطهری
8. المبدء و المعاد، مالصدرا

9. المشاعر، مالصدرا
10. االسرار االلهیه، مالصدرا

11. هرم هستی، حائری یزدی
12. اسرار الحکم، حاجی سبزواری
13. علم مقدس، سیدحسین نصر

14. الحاشیه علی االلهیات، مالصدرا
15. عـارف و صوفـی چـه  می گوینـد، میزرا 

جوادآقـا تهرانی
16. رویای خلوص، سیدحسن اسالمی



٨٩

فلسفه غرب


اهداف درس:
1. بتواند گزارشـی حاوی مسـائل و نظریات فلسفی در غرب، 

به صورت تطبیقـی ارائه کند.
2. بتوانـد ردپـای نظریات فلسـفی غـرب را در علوم انسـانی 

موجـود اسـتخراج و تحلیل کند.
3. رهیافت هـای فکـری فلسـفی معاصـر و مهمتریـن تولید 

کننـده گفتمان فلسـفی جهان را بشناسـد.
4. بتوانـد منشـأ پارادایم هـای علوم تجربی و علوم انسـانی و 

تکنولـوژی غربـی و جریان مدرنیته را کشـف کند.


سرفصل هاى درس:
1. از سقراط تا  دکارت

2. تجربه گرایان )هیوم( پارادایم اثبات گرایی 
3. کانت
4. هگل

5. اگزیستانسیالیسم
6. فلسفه تحلیل زبانی) راسل، مور، ویتگنشتاین(

7. پدیدارشناسی )پارادایم تفسیری تفهمی(
8. هابرماس )پارادایم انتقادی(


منابع درس:

منبـع اصلـى: نقدتفکـر فلسـفی غـرب، ژیلسـون + تاریخ 
کاپلستون فلسـفه، 

منابع فرعى و تمرین ها:
1. تاریخ فلسفه در قرون وسطی، محمدایلخانی

2. سیرحکمت دراروپا، محمدعلی فروغی
3. نقد تفکر انتقادی دکتر حسین غفاری

4. فلسفه در قرن بیستم، ترجمه: دکتررضاداوري
5. تاریخ فلسفه جدید و معاصر، یارعلی کردفیروزجایی  

6. فلسفه کانت، ترجمه: عزت اهلل فوالدوند
7. تمهیدات، کانت، ترجمه: غالم علی حداد  عادل

8. رهیافت های فکری فلسفی معاصر در غرب، شش جلد
9. آموزه های اساسی فیلسوفان بزرگ، فراست، ترجمه توکلی

10. مدرنیته و مدرنیسم، حسینعلی نوذری
11. نقد عقل محض، کانت

12. تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مطهري، دژاکام


منابع فرعى و تمرین ها:

1. اصول المعارف، فیض کاشانی
2. تاریخ علم کالم، علی اصغر حلبی

3. تنبیهات حول المبدأ و المعاد، آیت اهلل مروارید
4. کالم جدید با رویکرد تطبیقی، محمد رضایی

5. تحلیل وحی، سعیدی روشن
6. خدا و مساله شر، قراملکی

7. رؤیة اهلل فی ضوء الکتاب و السنه، آیت اهلل سبحانی
8. کالم جدید در گذر اندیشه ها، صاحبی

9. شرح مواقف، جرجانی
10. شرح مقاصد، تفتازانی

11. فرهنگ علم کالم، خاتمی
12. فرهنگ فرق اسالمی، مشکور

13. مبانی فلسفی مسیحیت، مرکز تحقیقات 
14. الفصول المختاره، عالمه حلی

15. القواعد الکالمیه، ربانی گلپایگانی
16. شریعت در آینه معرفت، آیت اهلل جوادی

17. فلسفه دین، رشاد

فلسفه و عرفان در تفسیر
پیش نیاز: شواهدالربوبیه و تمهیدالقواعد


اهداف درس:

1. بتوانـد هویـت »تفسـیر« و »تاویـل« و تمایـز آنهـا بـا یکدیگـر و روش موّجه بـرای آنها را 
توصیـف کند.

2. بررسی میزان هماهنگی تفکر فلسفی و عرفانی شیعی با مجموعه آیات
3. ایجاد مهارت تحلیل و تبیین عقالنی آیات، برای مخاطب غیرمعتقد داخلی و بین المللی

4. بتواند از محتوای آیات برای اصالح و گسترش تفکر فلسفی و عرفانی فرضیه سازی کند.
5. بتواند در جمع داللی میان آیات به ظاهر متخالف، از قواعد قطعی فلسـفی عرفانی اسـتفاده 

کند.
6. بتواند کاربرد آیات در »شناخت درمانی« را کشف و عملیاتی کند.

7. بتوانـد براسـاس معـادالت فقهـی، اصولی، تفسـیری، فلسـفی و عرفانی، بـرای آیاتی مانند 
»آیه نور« شـرح بنویسـد.

8. بتوانـد تحلیل هـای قرآنـِی دیدگاه هایـی ماننـد شـیخیه، اخباری هـا، وهابی هـا، تفکیکی ها 
)مکاتـب ظاهرگروانـه( را نقد کند.

9. بتوانـد تحلیل هـای قرآنـی محدثیِن متکلم و همچنین اسـتنادهای قرآنی فالسـفه و عرفاء 
را نقد و بررسـی کند.

10. بتوانـد ظرفیـت آیـات را در پارادایم سـازی بـرای مطلق علوم و علوم انسـانی به طور خاص 
کند. کشف 


سرفصل هاى درس:

1. نمونه استدالل های قرآن و حد وسطی که به  کار رفته است 
2. قواعـد آیـات مرتبـط بـا نظام وجـود و معـادالت آن )علیت، مراتـب الوجود، حـدوث و قدم، 

ثابت و متغیـر، قوه و فعـل، و...(
3. تفسـیرآیات مربـوط به اثبـات خداوند، صفات الهی، علم و قـدرت او و آیات مربوط به توحید 

و وحدت الهی
4. آیات مربوط به عدل الهی و شرور

5. آیات مربوط به نفس و روح و معرفت نفس و پیدایش انسان
6.آیات مربوط به دین شناسی، وحی و نبوت

7. آیات مربوط به معاد و شهود الهی
8. آیـات مربـوط بـه حکمـت نظـری و عملی و فلسـفه احکام )بیـش از 30 بحـث تحلیلی در 

المیزان طرح شـده اسـت(


منابع درس:

منبع اصلى: بیان های تفسیر المیزان + تفسیر صدرا
منابع فرعى و تمرین ها:

1. اسراراالیات،  مالصدرا
2. رد المتشابه الی المحکم من االیات،  ابن عربی

3. تفسیر بیان السعاده، محمد گنابادی
4. مخزن العرفان، بانو امین

5. تفسیر سوره حمد، رهبر کبیر انقالب
6. تفسیر المحیط االعظم، سیدحیدرآملی

7. تفسیر ابن عربی؛ تفسیر تسنیم، آیت اهلل جوادی
8. عقل گرایی در تفاسیر قرن چهاردهم، نفیسی

9. روش های تاویل قرآن، شاکر
10. روش شناسی تفسیر قرآن، بابایی

11. سرچشمه های اندیشه، آیت اهلل جوادی
12. فتوحات مکیه، ابن عربی

13. فصوص الحکم، ابن عربی
14. قسمت اآلیات فی الکتب در نرم افزار فلسفه و عرفان و کالم



فلسفه و عرفان در روایات
پیش نیاز: شواهدالربوبیه و تمهید القواعد


اهداف درس:

1. بررسـی میزان هماهنگی تفکر فلسـفی و عرفانی شـیعی 
با مجموعـه روایات

2. ایجـاد مهـارت تحلیـل و تبییـن عقالنـی روایـات، بـرای 
مخاطـب غیرمعتقـد داخلـی و بین المللی

3. بتوانـد از محتـوای روایـات برای اصالح و گسـترش تفکر 
فلسـفی و عرفانی فرضیه سـازی کند.

4. بتوانـد در جمـع داللـی میـان روایـات دارای معـارض، از 
قواعـد قطعـی فلسـفی عرفانـی اسـتفاده کند.

5. بتوانـد کاربـرد روایـات در »شـناخت درمانی« را کشـف و 
عملیاتـی کند.

6. بتواند براسـاس معادالت فقهی، اصولی، فلسفی و عرفانی، 
برای روایاتی مانند »ماالحقیقه« شـرح بنویسد.

7. بتوانـد تحلیل هـای روایـِی دیدگاه هایـی ماننـد شـیخیه، 
اخباری هـا، وهابی هـا، تفکیکی هـا )مکاتـب ظاهرگروانـه( را 

نقـد کند.

8. بتوانـد تحلیل هـای روایـِی محدثیـِن متکلـم و همچنین 
اسـتنادهای روایـی فالسـفه و عرفـا را نقـد و بررسـی کند.

9. بتوانـد ظرفیـت روایـات را در پارادایم سـازی بـرای مطلق 
علـوم و علـوم انسـانی به طـور خاص کشـف کند.


سرفصل هاى درس:

1. مبانی و اصول استنباط قواعد عقلی از احادیث
2. قواعـد کلـی عقلـی در روایـات )علیـت، مراتـب الوجـود، 

حـدوث و قـدم، ثابـت و متغیـر، قـوه و فعـل، و...(
3. قواعـد برگرفتـه از روایات مربوط به اثبـات خداوند، صفات 

الهی، علـم و قدرت او
4. قواعد برگرفته از روایات مربوط به توحید و وحدت الهی

5. قواعـد برگرفتـه از روایات مربوط به رابطه خالق و مخلوق، 
وحدت و کثرت

6. قواعـد مربـوط بـه نظام هسـتی و مراتـب عوالـم وجود و 
موجودات انـواع 

7. قواعد مربوط به عدل الهی و شرور
8. قواعد مربوط به معاد

9. قواعد مربوط به نفس و روح و معرفت نفس


منابع درس:

منبـع اصلـى: قواعـد عقلـی در قلمـرو روایـات، خّرمیان + 
شـرح اصـول کافـی صدرا 
منابع فرعى و تمرین ها:

1. توحید صدوق و احتجاج طبرسی 
2. شرح االسماء الحسنی، سبزواری

3. معراج نامه، ابن سینا
4. بیان های بحاراالنوار، عالمه مجلسی
5. بیان های مرآة العقول، عالمه مجلسی

6. بیان های الوافی، فیض
7. رساله الوالیه، عالمه طباطبایی

8. رساله لقاءاهلل، ملکی تبریزی
9. بیان های صدرا در مجموعه آثار در توضیح روایات

10. بیان های عالمه طباطبایی در مجموعه آثار در توضیح روایات
11. بیان هـای محی الدیـن در مجموعـه آثـار در توضیـح 

روایـات
12. روایات در مثنوی، با شروح مختلف

13. شروح نهج البالغه
14. اسرار الحکم، حاج مالهادی سبزواری

فلسفه هاى مضاف
پیش نیاز: نهایه


اهداف درس:

1. با نقشـه علوم مرتبط با فلسـفه آشنا شود 
و نقطه وحـدت علوم را تبیین کند.

2. بتوانـد کاربردهای معادالت فلسـفی را در 
شـکل گیری مسـائل در علوم مختلف تبیین 

کند.
علـوم  فلسـفی  سرچشـمه های  بتوانـد   .3

انسـانی را کشـف کـرده ارائـه دهـد.
4. بتوانـد پارادایم هـای علـوم انسـانی را بـا 
دیـدگاه حکمت  متعالیه نقد و بررسـی نماید.

5. بتوانـد پارادایـم جایگزینـی را براسـاس 
حکمـت  متعالیـه تعریـف کنـد.

6. بتوانــد ربــط فلســفه و عرفــان بــا 
کنــد. تبییــن  را  تمدن ســازی 


سرفصل هاى درس:

1. هویت فلسفه های مضاف
2. فلسفه منطق )چیستی، چرایی، چگونگی 
ـ موضـوع علـم، غایت علـم، سـاختار علم، 

مبادی علم، مسـائل علـم،...(
3. فلسـفه علـم )عناویـن فـوق در کلیـه 

می شـود( تکـرار  سـرفصل ها 
4. فلسفه دین

5. فلسفه حکمت متعالیه
6. فلسفه عرفان
7. فلسفه اقتصاد

8. فلسفه سیاست
9. فلسفه تاریخ

10. فلسفه حقوق
11. فلسفه اخالق

12. فلسفه تعلیم و تربیت
13. فلسفه هنر


منابع درس:

منبع اصلى: فلسفه های مضاف، خسروپناه 
منابع فرعى و تمرین ها:

1. تاریخ منطق، آماکوولسکی
2. فلسفه منطق، هاک، ترجمه حجتی

3. چیستی علم، چالمرز، زیباکالم
4. تاریخ معرفت شناسی، شاپور اعتماد

5. فلسفه دین، آیت اهلل جوادی
6. مدینـه فاضلـه در دیـدگاه اندیشـمندان 

مسـلمان، مـکارم
7. فلسفه فلسفه اسالمی، خسروپناه

8. فلسفه عرفان، یثربی
9. فلسفه اقتصاد، جابری

10. فلسفه سیاست، نوروزی
11. فلسفه تاریخ، شهید مطهری
12. فلسفه حقوق، خسروشاهی

13. فلسفه اخالق، مصباح
14. فلسفه تعلیم و تربیت، شعبانی ورکی

15. فلسفه هنر، عالمه جعفری


اهداف درس:
1. بتوانـد به گونـه ای فرآینـد روش تدریـس 

حکمت و عرفان آمـوزش را طراحی کند که 
اهـداف کاربردی و مهارتی در برنامه درسـی 

محقق شـود.
2. بتوانـد طـرح درس هـا را به گونـه ای تهیه 
کنـد کـه تفکـر فراگیـران را فعـال سـازد و 

زمینه سـازی تولیـد علـم فراهم شـود.
را  عرفـان  و  فلسـفه  امتحانـات  بتوانـد   .3
طـوری طراحـی کنـد که آموزشـی باشـند، 
را  فراگیـران  مهـارت  بـوده،  مسـاله محور 

کنـد. اندازه گیـری 
4. بتوانـد فرآینـد تحلیـل محتـوای دروس 
فلسـفه و عرفان را به گونـه ای انجام دهد که 
رونـد یـک پژوهـش موّجـه به طور مسـتمر 

توسـط فراگیر تجربه شـود.
5. بتواند بررسـی های اکتشـافی و تطبیقی را 
در فلسـفه و عرفان طراحـی و مدیریت کند.

6. بتوانـد فرآیند آموزش میان رشـته ای را در 
فلسـفه و عرفان طراحـی و مدیریت کند.


سرفصل هاى درس:

1. هویت تدریس و یادگیری
2. هویت فهم و سطوح فهم و ادراک

3. چگونگـی ارتقاء و تعمیق فهم و انتقال به 
مهارت و عمل

4. الگوهای تدریس و فرآیندهای آنها
5. الگوریتم تدریس تفکر محور ومهارت ساز

6. مهـارت تدوین طـرح درس )بـا تمرین و 
تطبیـق بـر مباحث فلسـفی و عرفانی(

سـوال پردازی  و  مساله سـازی  مهـارت   .7

)بـا تمریـن و تطبیـق بـر مباحث فلسـفی و 
عرفانی(

8. مهـارت تحلیل محتوا )با تمرین و تطبیق 
بر مباحث فلسفی و عرفانی(

9. مهـارت تفکـر اثربخـش )بـا تمریـن و 
تطبیـق بـر مباحـث فلسـفی و عرفانـی(

10. مهـارت طراحـی امتحانـات اثربخـش 
)بـا تمریـن و تطبیـق بـر مباحث فلسـفی و 

عرفانی(
منابع درس:

منبـع اصلى: راهنمای تدریس، واسـطی + 
فلسـفه در عمل، مورتون

منابع فرعى و تمرین ها:
1. الگوهای تدریس 2004، بوریس جویس

2. الگوهای تدریس، آقازاده
3. آموزش تفکر انتقادی، چت مایزر

4. استدالل انتقادی، ملکی
5. 101 مساله فلسفی، کوهن

6. آموزه هـای اساسـی فیلسـوفان بـزرگ، 
فراسـت،  توکلـی

7. آموزش فلسفه به کودکان
8. کلیدهـای آمـوزش بـه کـودکان در مورد 

ا خد
9. اثبـات خـدا بـه روش اصـل موضوعـی، 

عبودیـت
10. تفکر میان رشته ای،  متین

11. مسائل اخالقی، پالمر، آل بویه
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روش تحقیـق عمومـى (پیش نیـاز کل 
( شته ر

تعـداد واحـد و سـاعات درس: 3 واحد 
)48 سـاعت(

پیش نیاز: ندارد


اهداف درس:
1. بتواند براسـاس فرآیند انجام یک تحقیق 
علمـی موّجه در زمینه علوم و معارف اسـالم 

بازتولید8 علم کند.
2. بتوانـد هندسـه و شـبکه به هم  پیوسـته 
علـوم و معـارف اسـالم را به صـورت یـک 
دسـتگاه فکـري و رشـته علمـی تبیین کند 
بـه  گونـه اي کـه مخاطـب بتوانـد پاسـخ 
سـواالتی را کـه راجـع به موقعیـت هر علم 
و محورهـاي ارتباطـی علوم بـا یکدیگر و با 

زندگـی معاصـر می شـود دریافـت کنـد. 
3. بتوانـد در مقیاس تمدنی فکر کند و طرح 

تحقیق تنظیم نماید.
4. بتوانـد شـبکه مسـائل زندگـی و شـبکه 

مسـائل هـر پدیـده را طراحـی کنـد.
5. بتوانـد اطالعـات الزم بـرای تحلیل یک 
پدیـده را از درون آن اسـتخراج یـا از منابـع 

بیرونـی به دسـت آورد.

6. بتوانـد براسـاس اطالعـات ارزیابی شـده، 
مـدل فعالیـت و فعـل  و  انفعـاالت موضـوع 

تحقیـق را طراحـی نماید.
7. بتوانـد بـرای جسـتجو در منابـع دیـن، 
اولویت بنـدی  و  منبع شناسـی  بـر  عـالوه 
منابـع، کلیدواژه هـای جسـتجو متناسـب با 
موضـوع تحقیـق را به صـورت حداکثـری 

کند. پیـدا 
8. بتوانـد در تحلیـل اطالعـات، گزاره هـای 
به دسـت آمـده را تجزیـه  و تحلیـل منطقی 
کنـد و رابطه آنها را کشـف و ترسـیم نماید.


سرفصل هاى درس:

1. هویت تحقیق و انواع تحقیق
2. هویت روش و روش شناسی و ابعاد آن

3. الگوریتم تحقیق های مختلف)مساله محور، 
تاریخی،  پدیدارشناختی،  تجربی،  تحلیلی، 

تفسیری،  میان رشته ای(
4. مهارت سوال پردازي و نیازشناسی

5. مهـارت تفکـر و نفـوذ بـه مسـاله و تولید 
اولیـه اطالعـات )بـدون مراجعه بـه منابع و 

موجود( اطالعـات 
6. مهارت کشـف ذرات و معـادالت بنیادین 

در هـر علم و مسـاله اي

7. مهارت جسـتجوي ارتباطات و متغیرهاي 
درونی و بیرونـِی موضوعات )مهارت نگرش 

شبکه اي(
8. مهـارت جسـتجوي منابـع و اطالعـاِت 

موجـود در مـورد موضـوع و مسـاله
9. مهارت مطالعات تطبیقی

10. مهارت مدل سازي


منابع درس:
منبع اصلى: روش شناسـی مطالعات دینی، 

قراملکی + راهنمای تحقیق، واسـطی
منابع فرعى و تمرین ها:

انسانی،  علوم  در  تحول  و  دینی  علم   .1
پیروزمند

2. روش تحقیق در علوم اجتماعی، کامپنهود
3. پارادایم اجتهادی دانش دینی،  حسنی 

4. نظریه سـازی در تحقیقات علوم اجتماعی، 
دیانی

پی نوشت ها:
بـه  توجـه  بـا  نکتـه:  عرفـان؛  کالم،  فلسـفه،   .1
گسـترش توجـه بـه معنویـت در جهـان و ظهـور و 
بـروز نحله هـاي عرفانـی مختلـف، طراحـی واحـد 
آموزشـی عرفـان اسـالمی )عرفان شـیعی فقاهتی( 

اسـت. ضـروري 
2. کیفیـت، کمیـت و جهـت اثرگـذاري و اثرپذیري 
بـر یکدیگـر و موقعیـت و رتبة هر یـک از موجودات 

در این شـبکه
3. بتوانـد مقالـه یـا سـخنرانی اي را که بـا جملة »ما 
در جهانـی زندگی می کنیم که از جهـت وجودي....« 
آغـاز می شـود ارائـه کنـد. بتواند سرمنشـأ هسـتی را 
بـا اسـتدالل نشـان دهد. بتوانـد کیفیت خلقـت را با 

اسـتدالل توصیف کند.
4. بتوانـد به گونـه اي عالم وجـود و خداوند را توصیف 
کنـد که تصـور چنیـن خدایـی مسـتلزم تصدیق به 

وجود آن باشـد.
5. در یـک مقالـه علمـی یـا در یک سـخنرانی یا در 

یک گفتگـوي علمی.
6. و در مـواردي کـه تحلیلی تخصصی یافت نشـود 
بتوانـد فهـم اولیـه اي از آنهـا به صـورت روشـمند 
پیـدا کنـد مثـال بتوانـد بـر گفتگـوي حضـرت رضا 
علیه السـالم بـا عمـران صابـی توضیحـی ارائه کند 
یـا بتواند نسـبت بـه محتـواي احادیث کتـاب توحید 
صـدوق، فهـم اولیـه اي را در مخاطـب ایجـاد نماید.
7. مـواردی کـه در کتـاب و حاشـیه آن بحـث شـده 

است.
8. مقصـود از »بازتولیـد«، تولیـد مجـدد محصوالت 

متخصصـان و نظریه پـردازان علم اسـت.



از بدایه تا نهایه
حجت االسالم و المسلمین حسن على رحیقى*

اشاره
همیـن جـا عرض مى کنـم یکـى از مباحث مهـم در مقوله تربیـت، تربیت علمى اسـت. بـه این مسـئله توجه جدي نمی شـود و 
غالبـاً از آن غفلـت می شـود. مـا وقتى به مباحـث اخالقى و تربیتـى می پردازیم، فقـط مباحثـى را مطرح می کنیم کـه مربوط به 
تهذیـب نفـس و اخالق اسـت و شـامل نصیحت هـا و امور معنوى اسـت؛ امـا یکـی از مباحث تربیـت، تربیت علمى اسـت اینکه 
مخاطـب و طلبـه و دانشـجو چگونـه علم بیامـوزد و در یـک مجموعه علمـى و در یک نظـام آموزشـى، چگونه بـا تحصیل علم 
برخـورد کنـد، چطـور مطالعه کنـد، کتاب شناسـى و استادشناسـى اش چگونه باشـد و نگاهش به علـم و تحصیل چگونه باشـد. 

این مسـئله بسـیار مهم است. 
آن طور که یادم هسـت شـهید مطهرى فرموده اسـت: فلسـفه در واقع سـه مرتبه دارد: مرتبه اول مرتبه دانسـتن اسـت. مرتبه 
دوم مرتبـه فهمیـدن و مرتبـه سـوم مرتبه هضم کردن اسـت. ایـن هضم کردن مثل هضم غذا اسـت کـه در وجود انسـان مى رود 
تـا تبدیـل به پوسـت و اسـتخوان و گوشـت شـود و به ایمان تبدیل شـود بـه  گونه اى کـه وقتى شـخص حکیم در گوشـه و کنار 
خیابـان هـم راه مـى رود، یـا زمانی که آیـات و روایـات را مى خواند یا در تشـرف بـه حرمهاى مطهـر گنبد مطهر را نـگاه مى کند 
یـا بـه مکه مشـرف مى شـود، و به طـور کلى هر جـا که باشـد، این حقایـق با او اسـت. ایـن حالت مرز بیـن مفهومى صفـر و آن 

کشـف عرفانى اسـت. اسـم چنین چیـزي را مى گذاریم حکمت. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم و المسـلمین حسـن علی رحیقـی، یکـی از اسـاتید بنام حکمت و عرفـان در حوزه علمیه قم و مدرس در دانشـگاه امام صادق می باشـد. ایشـان بارهـا کتاب بدایه 

و نهایـه را تدریـس نموده انـد و در حـال حاضـر به تدریس کتاب اسـفار و فصوص الحکـم می پردازند.



٩٣

 یکـى از مباحثـی که درباره فلسـفه مطرح اسـت، 
بحـث تدریس این علم اسـت. مخاطـب اصلى این 
بحـث اسـتادان این علم انـد، خصوصاً اسـتادانی که 
بدایـة الحکمـه و نھایة الحکمـه را تدریس می کنند. 
روش تدریـس در فلسـفه خصوصاً ایـن دو کتاب که 
نـام بردیـم، چگونـه بایـد باشـد و از چـه رویکرد و 

روش هایـى در تدریـس باید اسـتفاده کرد؟
اسـتاد: دربـاره این پرسـش شـما دو سـه مطلـب را عرض 
می کنـم و بعـد وارد متـن پاسـخ می شـوم. یکـی بحـث 
اسـتادمحوری اسـت. چون بحث تدریس و اسـتاد است، باید 
بـه طور کلی بگویـم در هر کالس و علمی به ویـژه در حوزه، 
اسـتادمحوری مهم اسـت. دیگـري بحث فلسـفه و حکمت 
اسـت، مطلـب سـوم هـم مخاطب شناسـی اسـت تا برسـیم 
بـه روش تدریـس. کتاب بدایـة الحکمه و نھایـة الحکمه در 
حـوزه، درس عمومی شـده اند و همه ملزم اند ایـن دو کتاب را 
بخوانند. اگر ملزم هم نباشـند، خیلی ها هسـتند که کارشـان 
فقـه و اصـول و تفسـیر و چیز دیگـری اسـت و در عین حال 
نگاهـی هـم به فلسـفه اسـالمی دارند، به ویـژه آنکـه امروزه 
کالم و فلسـفه اسـالمی ارتباط تنگاتنگی با هـم دارد. اگرچه 
در گذشـته ایـن دو از هـم جدا بودنـد، از زمـان خواجه به بعد 
هرچـه جلوتر آمدیم، این دو در مباحث مشـترکـ  نه مباحث 
امامـت و امور نقلیـ  بیشـتر پیوند خوردنـد، در مباحثی چون 
الهیـات و توحیـد و صفـات الهـی و رابطـه خدا و خلـق. قهراً 
فلسـفه باالدست کالم اسـت و معنا ندارد االن کسی بخواهد 
در کالم و عقایـد کار درسـت و حسـابی بکنـد و از فلسـفه و 
مبانـی اصـول عقلـی بی بهـره باشـد. مطلب سـوم: عـده اي 
می خواهنـد بـا تحصیل فلسـفه به صـورت عمومـی برخورد 
کننـد. عـده ای هـم هسـتند کـه می خواهند تخصصـی کار 
کننـد و ده  ـ  بیسـت سـال در فلسـفه تـالش کننـد. ایـن دو 

با هـم فـرق می کنند.
در  کتاب محـوری  و  برنامه محـوری  اسـتادمحوری،  بحـث 
سـال های اخیـر مطـرح شـده اسـت. بـا اصطالحـات خاص 
خـودش کار نـدارم کـه هـر کسـی چطـور برخـورد بکنـد. 
اجمـااًل تعریفـی لغـوی دارد. عـده اي در گذشـته کتاب محور 
بودنـد. کتـاب خاصی را انتخـاب می کردند، گویـا وحی منزل 
اسـت و آن را اصـل و اسـاس قـرار می داننـد و اصالـت را بـه 
کتـاب می دادنـد. عـده اي دیگـر به ویـژه در زمـان کنونـی 
برنامه محـوری را مطـرح می کننـد کـه اگـر برنامـه خـوب 
باشـد، جامع باشـد، کوتاه باشـد و بهره  بیشـتري داشته باشد، 
بـه هـدف می رسـیم و فرقـی نمی کند ایـن برنامـه را به هر 
اسـتادی بدهیـم و بـا هـر کتابی پیـش ببریم. حقیـر تعبیرم 
این گونه اسـت که اسـتادمحوری اصل و اسـاس اسـت؛ البته 
ایـن حرف نافی اهمیت کتاب و برنامه نیسـت درگذشـته نیز 
قدمـا ایـن کار را می کردنـد. انصافاً قدما معلم هایشـان مربی 
هـم بودند، استادانشـان عالمه بودنـد، مردان بزرگـی بودند و 

اهتمـام ویـژه به تربیت شـاگرد داشـتند. از طرفی هـم تعداد 
طـالب در کالس ها کم بود. در کالس های عمومی نیز افراد 
کمـی شـرکت می کردنـد، به ویژه اینکـه شـاگردان خاصی را 
هـم تربیـت می کردنـد و اتفاقـاً همان هـا گل می کردنـد و 
بقیـه در حوزه هـای مختلـف شهرسـتان ها و جاهـای دیگر، 
مباحـث تبلیغی و غیـره را دنبـال می کردند؛ اما اسـتادپروری 
با اسـتادمحوری اسـت. این مهم اسـت. بنده استادمحوری با 
ایـن معنـا و معیـار را می پذیرم کـه منافاتی با برنامـه و کتاب 
ندارد، مگر اینکه برنامه بخواهد با اینها منافات داشـته باشـد. 
کتاب ابزار اسـت برای دریافت اطالعات. این گونه نیسـت که 
هر چه در علم مطرح می شـود، در کتاب نوشـته شـده اسـت، 
به ویـژه آنکـه هر چـه جلوتر می رویـم، احیانـاً فضاهای خالی 
بـرای علم پیدا می شـود، افق های جدیدي گشـوده می شـود، 
پرسـش هاي جدیـدي مطـرح می شـود و ارتباطـات علـوم با 
یکدیگـر مطـرح می شـود. اصـاًل وقتـی ذهن هـا و فضاهای 
ذهنی متفاوت می شـود، همین باعث می شـود پرسـش هاي 
جدیـدی مطرح شـود. گاهی این پرسـش ها بنیادین و عمیق 
اسـت و گاهـی خیـر؛ چنان کـه در حـوزه آمـوزش و پرورش 
و دانشـگاه ها چنیـن اسـت. امـروزه جوانـان و دانشـجویان 
پرسـش هایی برایشـان مهم و جدی اسـت که در حوزه اصاًل 
اهمیتـی ندارد. اصول و مبانی حـوزه و فکر بنیادینی که حوزه 
دارد، بـه مـا اجـازه نمی دهد وارد این سـؤال ها بشـویم. نمونه 
در این بحث فراوان اسـت. سـؤال هایی در حوزه مطرح اسـت 
کـه در دانشـگاه مطرح نیسـت؛ مثـاًل بحث اصالـت وجود و 
ماهیـت چنـدان در دانشـگاه مطـرح نیسـت؛ اما بحـث ماده 
و ازلیـت مـاده و حـدوث مـاده و... بسـیار مطـرح اسـت. این 
در فلسـفه اسـت. در مباحـث مربـوط به اهل بیـت عصمت و 
طهـارت، آنچـه بـراي ما جـدی مطرح اسـت، مقامـات ائمه 
هدی)علیهم السـالم( است. مقام ایشـان و نحوه عصمتشان 
در علـم کالم مطـرح می شـود اینکـه مثـاًل آیـا این مقـام و 
عصمـت از بـدو تولـد اسـت یـا از هنگام بلـوغ؛ امـا مباحثی 
که در پرسـش ها و پاسـخ های امروزی جوانان و دانشـجویان 
مطـرح می شـود، بیشـتر مباحث ظاهري اسـت؛ مثـل اینکه 
پیامبـر چنـد بـار ازدواج کرد؟ یـا اینکه چگونه پیامبر در سـن 
بـاال بـا عایشـه کـه سـن کمـی دارد ازدواج می کنـد. معلوم 
می شـود در فضاهـای ذهنی مختلف، پرسـش هاي مختلفی 

مطرح می شـود.
علـم این گونه اسـت. علم براي پیشـرفت بایـد وارد فضاهای 
مختلفـی شـود و با فروعـات درگیر شـود و با دیگـر علوم در 
ارتباط باشـد. اگر بنا باشـد بـا تعصب به کتاب هـا نگاه کنیم، 
هیـچ گاه پیشـرفت نمی کنیـم. این گونـه نیسـت کـه دسـت 
نزنیـم. همیشـه ناگفته هـا از گفته هـا بیشـترند. مـا گفته ها و 
کتاب هـاي مختلفی در یک رشـته علمی می بینیـم؛ آن چنان 
فـراوان که چه بسـا بعدها ایـن گفته ها به ذهن مـا نمی آیند؛ 
امـا اگـر ذهن آدمی اندکی پرسشـگر و نقاد شـود و جلو بیاید. 

آنـگاه اسـت کـه ناگفته هـا از گفته هـا بیشـتر می شـود. در 
فلسـفه و عرفان همین طور اسـت، به ویژه مباحـث مربوط به 
آیـات و روایـات. برنامه نیـز همین گونه اسـت. کتاب محوری 
را آن چنـان قبـول نـدارم. برنامـه هـم حالـت دگـم و تعصب 
مـی آورد. برنامه ریـزی بسـته بـه این اسـت کـه برنامه ریزان 
چه کسـانی باشـند و با چه هدفی برنامه ریـزی کنند. معمواًل 
در برنامه ریـزی، یـک علـم را نـگاه نمی کننـد، بلکـه یـک 
مجموعـه علـوم و نظام آموزشـی را نگاه می کننـد و در وقت 
محـدودی مجبورنـد برنامه ریـزی کننـد. ایـن کار معـذورات 
مختلفی دارد. هم اسـتعدادهای عام و متوسـط را باید در نظر 
گرفـت و هـم وقـت محدود و هـم نظام آموزشـی به صورت 
کل. مجموعـه اي از مباحـث را بایـد مد نظر داشـت؛ به عالوه 
اینکـه باید پرسـید چند نفـر از برنامه ریزان عصـاره و حقیقت 
علم را چشـیده اند یا عالمـه زمانه خودند؟ اطالعـات اندک و 

آشـنایی بـا کتاب ها کفایـت نمی کند.
در عیـن حـال همـه اینهـا )برنامه ریـزي و انتخـاب کتـاب 
مناسـب( الزم اسـت. این امـور باید در حد یک سـاختار کلی 
موجـود باشـند؛ اما تأثیـر اصلی را اسـتاد می گـذارد و او هدف 
نهایی را ترسـیم می کند؛ البته بسـته به این اسـت که اسـتاد 
چه اسـتادی باشـد و چه هدف و انگیزه و سـرمایه و روشـی 
داشـته باشـد. اینهـا مجموعـه حرف هایـی اسـت کـه درباره 
اسـتاد مطرح اسـت. به نظر من در همه علوم خصوصاً کالم 
و فلسـفه و عرفان، اسـتاد اصل اسـت. مهم اسـت که اسـتاد 
بـا چه ذهنیتـی کالس را برگزار کند؛ آیا ذهنیتش این اسـت 
کـه کالسـش کالسـی عمومی اسـت، یک سـاله یا دوسـاله 
اسـت؟ اگـر ایـن کتـاب تمـام شـد، دوبـاره دوره دوم و سـوم 
برمی گردیـم یـا یـک مجموعـه را ده سـال پانـزده سـال یـا 
بیسـت سـال تربیـت می کنـد؟ آیـا اسـتاد می خواهـد در حد 
عمومـی پاسـخگوی نیازهای حوزه باشـد یا آنکه نـگاه ویژه 
دارد و قهـراً مخاطبانـش هم مخاطبـان ویژه اند؟ بیان اسـتاد 
چگونـه اسـت و نگاهـش به تربیت چطور اسـت؟ آیـا علم را 
از مقولـه تربیـت، عمـاًل جـدا کـرده اسـت یـا خیـر؟ در نگاه 
کلـِی اسـتاد چـه می گـذرد؟ آیـا وظیفـه خـود را صرفـاً اداره 
کالس می دانـد؟ یـا اینکه می گوید چهارشـنبه ها یک روایت 
اخالقـی می خوانیـم و تمام یـا آنکه در تار و پـود علم، تربیت 
را می گنجانـد؟ چـه اینکـه اگـر در جـای دیگر یـک کالس 
تربیتی ـ اخالقـی داشـته باشـد، آن را کامـاًل بـا علـم آمیخته 
می کنـد تـا صرف موعظـه و اخالق سـاده تلقی نشـود. اینها 

مسـائلی اسـت که اثر می گـذارد.
همیـن جـا عـرض می کنم یکـی از مباحـث مهـم در مقوله 
تربیـت، تربیـت علمـی اسـت. بـه این مسـئله توجـه جدي 
نمی شـود و غالبـاً از آن غفلـت می شـود. ما وقتـی به مباحث 
اخالقـی و تربیتـی می پردازیـم، فقـط مباحثـی را مطـرح 
می کنیـم کـه مربـوط بـه تهذیـب نفـس و اخـالق اسـت و 
شـامل نصیحت هـا و امور معنوی اسـت؛ اما یکـی از مباحث 

علم براي پیشرفت باید وارد فضاهاى مختلفی شود و با فروعات درگیر شود و با دیگر علوم در ارتباط باشد. اگر بنا باشد با تعصب به 
کتاب ها نگاه کنیم، هیچ گاه پیشرفت نمی کنیم. 



تربیـت، تربیـت علمی اسـت اینکه مخاطـب و طلبه و دانشـجو چگونه علم بیامـوزد و در یک 
مجموعـه علمـی و در یک نظام آموزشـی، چگونه با تحصیل علم برخـورد کند، چطور مطالعه 
کند، کتابشناسـی و استادشناسـی اش چگونه باشـد و نگاهش به علم و تحصیل چگونه باشـد. 

این مسـئله بسـیار مهم است.
یکـی دیگـر از مباحث مهم در تعلیم و تربیت، بحث آداب اسـت. معمـواًل در مقولة تربیت، امور 
معنـوی و مواعـظ و نصیحت هـا و زهد و تقوا مطرح می شـود که درسـت اسـت و اسـاس کار 
اسـت؛ امـا باید توجه داشـت بحـث آداب هم داریـم، آداب معاشـرت و لباس  پوشـیدن و خورد 
و خـوراک و خـواب. در ایـن بخـش از تربیت درباره تنظیـم وقت و آداب نظافـت حجره و بدن 
و لبـاس و آداب برخـورد بـا خانـه و خانـواده و عمـوم بحث می کنیـم؛ بنابرایـن در تربیت، هم 
مباحـث اخالقـی و معنـوی مطـرح اسـت و هم مباحـث علمی. و هـم مباحـث آداب و تربیت 
کـرداری و رفتـاری. در همان مباحث اخالقی، چون پشـتوانه های معرفتی دارند. مباحث علمی 
نیـز ناگزیـر مطـرح می شـود چه اینکـه در تربیت علمی باید نگاهـی به مقوله علـم و اخالق و 
معنویـت هم داشـته باشـیم.  یعنی مباحث ظاهـری و باطنی یک مجموعه اسـت. تربیت باید 
جامـع باشـد. اسـتاد اگر اسـتاد قـوی ای باشـد، نگاه جامـع خواهد داشـت. او بایـد بر مجموعه 
مباحث علمی ـ تربیتی اشـراف داشـته باشـد و تک بعـدی کار نکند؛ البته چنین اسـتادي خیلی 
از کالس هـا را خـودش برگزار نمی کنـد، بلکه توصیه می کند. او استعدادشناسـی می کند و هر 
کسـی را بـه سـمت و سـویی خـارج از فعالیـت خـودش دعوت می کنـد. بعضی هـا را به تبلیغ 
تشـویق می کنـد و سـفارش می کنـد در قم نماننـد و برخی را به تدریـس در دانشـگاه و حوزه 
تشـویق می کنـد و از ایـن دسـت مباحث. اسـتاد باید حتی در خـارج از کالس استعدادشناسـی 
کنـد. تشـویق نیز بسـیار مهم اسـت اینکه چگونه تشـویق کنـد و به چه چیزي تشـویق کند. 
آنکـه جمعـه به مکتـب آورد طفـل گریزپای را، بحث محبت و بحث تشـویق بـه علم و مانند 

آن است.
در مباحـث علـم، مباحـث عمل و سـلوک و اخالق جزو مباحث جدی اسـت چـه اینکه بحث 
نگاه عمیق داشـتن به علم بسـیار مهم اسـت. اگر اسـتاد سـطحی نگر و ظاهرنگر به کتاب و 
علـم باشـد، همـان را به صورت سـطحی و سـاده القا می کند؛ امـا اگر عمیق باشـد و تا پی به 
مطالـب نبـرد و ارتباط مطالب با یکدیگر را نفهمد، دسـت از تالش برنمی دارد، چنین اسـتادي 
چنیـن روحیـه اي را به شـاگرد عرضـه خواهد کـرد. این تربیت یک نوع تعلیـم و تربیت علمی 
و سـلوکی اسـت، کد دادن و فضادادن اسـت، تشـویق و راهنمایی کردن اسـت، تربیت اخالقی 

و معنوی و عملی و معاشـرتی و آداب و همه چیز اسـت.
از ایـن مقولـه بگذریم. اینهـا اصاًل منافاتی بـا کتاب محوری نـدارد. درباره کتـاب هم جمله ای 
عـرض شـود. نوعـا بـزرگان ما کـه کتـاب می نوشـتند، خیلی دقیـق و با حوصلـه ایـن کار را 
می کردنـد و نوعـاً اواخـر عمرشـان می نوشـتند کـه در علـم پخته بودنـد، صاحب فـن و زبده 
و قـوی بودنـد و عمیـق می نوشـتند. اگر خواندن این کتاب ها سـخت اسـت، علتـی دارد و آن 
ایـن اسـت کـه در زیـر الیه های ظاهـری عبارات کتاب، اسـرار و رمـوزی را گذاشـته اند. رمز و 
رازهـای علمـی فراوانـی وجـود دارد کـه اهل خـاص خودش می فهمنـد. دیگران خیلی سـاده 
از آن می گذرند. ارزش کتاب برای ما بسـیار بسـیار مهم اسـت؛ منتها بسـته به این اسـت که 
چطـور بـه کتاب نگاه کنیم اینکه سـطحی و ظاهری نگاه نکنیم. در عین حـال ارزش کتاب را 
اسـتاد می تواند بفهمد؛ بنابراین اعتقاد من این نیسـت که اسـتادمحوری ارزش کتاب را بیندازد. 
این طـوری نیسـت کـه کتـاب را نصفه بخوانیـم و تقطیع کنیم. مقـداري بخوانیـم و چند ورق 
را رد کنیـم یـا ظاهـری و سـریع بخوانیـم. کتـاب را باید با تمام نـکات و ویژگی هـا و ظرایفی 
کـه دارد خوانـد. ایـن کار خیلـی هم وقت گیر اسـت؛ در عین حال اسـتاد می توانـد تبیین کند. 
اگـر بخواهـم ایـن مطلـب را مختصری بـه روش دینی و معنـوی هم اثبات بکنـم باید بگویم 
اگـر بـه خـود دین هـم نگاه بکنیـد، می بینید پیامبـر اکـرم )ص(، امـام و ولی هم اسـت و نیز 
بعـد از خـودش خلیفـه می گـذارد. ایـن نیسـت که بگوید شـما را سـپردم به قـرآن و قـرآن را 
هـم سـپردم به شـما. تـا االن هم باید ولـی زنده در میان مسـلمانان باشـد. اگر قرآن هسـت، 

مفسـرش او اسـت و اگر روایات هسـتند، مفسـر نهایی اش و  فصل الخطاب او اسـت. خودش 
هـم پاسـخگوی همـه نیازها اسـت. او ناطق اسـت و صامت نیسـت. در صورتی که اگر شـما 
شـخص ولـی را کنـار بگذارید، قرآنی می ماند بـا جمالتی که ما می خواهیم با لغـت و و روایت 
و شـأن نـزول و ماننـد آن تفسـیرش کنیم. همچنین اسـت مجموعـه روایـات. بنابراین وجود 
امام نافی ارزش آیات و روایات نیسـت؛ اتفاقاً مثبِت و مبین آنها اسـت. مسـئله دوم را مختصر 
عـرض می کنـم؛ عالمه طباطبایی در بدایه الحکمة و نھایة الحکمه از عنوان فلسـفه اسـتفاده 
نکـرده  اسـت، بلکـه از »الحکمـة االھیة« اسـتفاده کـرده و با کلمه حکمـت ایـن دو کتاب را 
نامگـذاري کـرده اسـت. در مدخل کتاب نهایه نیز کلمه حکمت و فلسـفه را مـی آورد. آنجا که 
کلمـه حکمـت را مـی آورد، آن را قریـن علـم می کنـد و می گوید: حکمـت اعم العلوم اسـت و 
آنجا که از کلمه فلسـفه اسـتفاده می کنـد، آن را قرین فن می آورد: »هذا الفـن«. هم در مدخل 
نهایـه ایـن کار را کـرده و هـم در مـواد ثالث؛ اگرچه به حسـب لغوی و تاریخـی، در اصطالح 

رایـج و بدوی فلسـفه همان حکمت اسـت و حکمت همان فلسـفه.
اصطـالح فلسـفه در غـرب بـا اصطـالح فلسـفه در اینجـا تفاوت هـای جـدی دارد. مـا وقتی 
می گوییـم فلسـفه، یعنـی هستی شناسـی و جهان بینـی، مگر اینکه فلسـفه مضـاف مرادمان 
باشـد. فلسـفه موضوعش وجود اسـت و هستی شناسـی و حکمت الهی هم همین اسـت؛ اما 
بسـته بـه این اسـت که بـا چه نگاهـی حرکت کنیـم. گاهی درگیـر یک مشـت اصطالحات 
و مفاهیـم و قضایـا و گزاره هـا می شـویم و در قیـد و بنـد آنهـا می مانیـم و اسـیر عالم مفاهیم 
می شـویم. آن هـم مفاهیـم به صورت مفاهیم تصـوری و مفاهیم تصدیقی و اسـتدالالتی که 
حـد وسـطی و صغرایـی و کبرایـی دارد و باألخره نتیجـه. اگر در این حد نگاه بکنیـم که این را 
حـد ظاهـری حسـاب می کنیم، این می شـود فلسـفه. چنین چیزي فـن و حرفه اسـت. خیلی 
خوب اسـت و ارزش دارد؛ اما اسـمش را فلسـفه می گذاریم. گاهی نیز می گوییم حکمت الهی 
و همـان هستی شناسـی را اراده می کنیـم منتهـا در همه مباحثشـ  مباحث حرکـت و علت و 
معلـول و وجـود و مباحـث الهیـاتـ  نگاه عمیقـی داریم. یعنی بـه اصطالح بنده کـه مکرر در 
کالس هـا گفتـه ام، می خواهیم نوعی شـهود عقلی پیـدا کنیم. این اصطالح شـهود عقلی هم، 
بی معنـا و بی توجیـه نیسـت. گاهی ما هیـچ حقیقتی را مشـاهده نمی کنیم و درگیـر صغري و 
کبـري و اصطالحـات و مفاهیم ایم. چنین چیزي اگرچه خوب اسـت، ظاهری اسـت؛ اما گاهی 
بـه دنبـال نوعـی درک عمیق باطنـی هسـتیم. می خواهیم به نوعی مشـاهده برسـیم. گاهی 
ایـن مشـاهده کشـف قلبـی و عرفانـی و نـوری و علـم حضـوری اسـت که می شـود مباحث 
عرفانی؛ اما گاهی در حد کشـف عقلی اسـت. کشـف عقلی و شـهود عقلی به این معناسـت 
کـه مـا آن قـدر در مفهـوم و در قضیـه و در حقیقـت مسـئلهـ  تأمـل و تعمق و دقـت و درنگ 
می کنیـم و بـه عمـق مطلب نفوذ می کنیـمـ  هم در خود مطلـب، هم در ارتباطـی که با دیگر 
مطالـب دارد. ارتبـاط با دیگر مطالب، اصل و اسـاس اسـت؛ چون مجموعـه اش حقیقت واحده 
اسـت بـا مجموعـه نظامی کـه داردـ  که باعث می شـود نوعی شـهود به دسـت بیایـد ولو در 
حـد شـهود عقلـی؛ یعنی شـخص از ورای حجاِب مفهوم و مسـئله و اسـتدالل بـه نوعی خود 
حقیقـت را مشـاهده می کنـد. از نزدیـک مشـاهده نمی کند؛ امـا از دور خود مطلب را مشـاهده 
می کنـد. نـه اینکـه پابند صورت ظاهـری قیاس و نتیجه آن باشـد. در صغري و کبـري، عالم، 
عالـم تکثر اسـت. صغـري یک موضوع و محمـول دارد و کبـري یک موضـوع و محمول. در 
قیـاس، حـد اصغـر و اوسـط و اکبـر وجـود دارد. ایـن تکثر اسـت. نتیجه هـم که می دهـد، باز 
عالـم کثـرت اسـت. لذا در سـطح ظاهر و علم تکثری می گوییم این حد وسـط کنـار می رود و 
در نتیجـه علـم پیـدا می کنیم که ایـن محمول مال این موضوع اسـت. قضیـه هم همین طور 
در بسـتر تکثـر می باشـد. مفاهیم هم هـر چه که باشـد، در حد تصور مفهومی اسـت و مفهوم 
هـم وجـود ذهنـی و یـک چیز تو خالی اسـت که حظـی از حقیقت نـدارد. در تعلّـم و تحصیل 
علـم صرفـاً گاهـی در ایـن حد پابند می شـویم؛ اما گاهی عمق می بخشـیم و جلـو می رویم و 
اینها ابزار و وسـیله می شـوند و خود حقیقت را می یابیم. در اینجا خود حقیقت بسـیط اسـت و 
سـخن از صغري و کبري و اسـتنباط و اسـتنتاج و مفاهیم و اصطالحات نیست. خود حقیقت را 
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می بینیـم، ولـی از ورای این حجاب و اصطالحـات. این یک 
نوع شـهود اسـت؛ ولی نامش را شـهود عقلی می گذاریم. این 
نوع شـهود عقلـی، نوعی یقین براي انسـان مـی آورد و براي 
انسـان، نوعی ایمان به حقیقت مطلب حاصل می شـود. پس 
اگـر انسـان تـا ایـن حـد نـرود، در همان حـد ظاهـر می ماند 
و یقینـش در حـد یقیـن اسـتداللی و در ظـرف قیـاس منتج 
می باشـد؛ امـا ایـن یقیـن عمـق و جـان پیـدا نمی کنـد. بـر 
خـالف آن، علـم حصولی بسـیط کـه از آن به شـهود عقلی 
تعبیـر می کنیـم نوعـی بـاور مـی آورد کـه آرام آرام عمق پیدا 
می کنـد و وسـعت می یابـد و بـه قلـب سـرریز می کنـد و در 
نهایـت باور قلبی مـی آورد. یعنی نوعی یقین قلبی می شـود؛ 
بـه تعبیـر دیگـر: مـرز بین شـهود قلبـی و کشـف عرفانی و 
بیـن علـم حصولی بسـیط و نورانی مثل مرز بیـن هضم غذا 
و بیـن تبدیـل آن بـه سـلول اسـت. آنطـور که یادم هسـت 
شـهید مطهری فرموده است: فلسـفه در واقع سه مرتبه دارد: 
مرتبه اول مرتبه دانسـتن اسـت. مرتبه دوم مرتبه فهمیدن و 
مرتبـه سـوم مرتبه هضم کردن اسـت. ایـن هضم کردن مثل 
هضـم غـذا اسـت کـه در وجود انسـان مـی رود تـا تبدیل به 
پوسـت و اسـتخوان و گوشت شـود و به ایمان تبدیل شود به  
گونـه ای کـه وقتی شـخص حکیم در گوشـه و کنـار خیابان 
هـم راه مـی رود، یا زمانـی که آیـات و روایـات را می خواند یا 
در تشـرف بـه حرمهای مطهر گنبد مطهـر را نگاه می کند یا 
بـه مکـه مشـرف می شـود، و به طـور کلی هـر جا که باشـد، 
ایـن حقایـق بـا او اسـت. این حالـت مرز بیـن مفهومی صفر 
و آن کشـف عرفانی اسـت. اسـم چنین چیـزي را می گذاریم 

حکمت.
فیلسـوف  را  خـدا  اسـت.  قرآنـی  اصطالحـی  حکمـت، 
نمی خوانیـم، ولـی حکیم می خوانیـم. قرآن حکیم اسـت: »و 
انـه لدینـا لََعلیٌّ حکیـم«. خود قـرآن به صورت مکـرر دعوت 
بـه حکمت کرده اسـت. همین طـور امام و پیغمبـر، حکیم اند. 
اگـر بـا مطالب فلسـفه الهی این گونـه برخورد کنیـم، حقایق 
را خواهیـم یافـت؛ اگرچه یافتـن در حد عقلـی. اینها حکمت 
اسـت. عالمه طباطبایی فلسـفه را فن می خواند و حکمت را 
علـم محکم. هدف اصلی فلسـفه به ویـژه در حوزه اسـالمی 

ایـن اسـت که انسـان به حکمـت و عمق برسـد.
استادمحوری و فرق حکمت و فلسفه را گفتم. اکنون نکته ای 
را بایـد درباره مخاطب متذکر شـوم. اگر مخاطب عام اسـت، 
باید فلسـفه را در حد منظومهـ  که در گذشـته تدریس می شد 
ـ یـا در حـد بدایه و نهایـهـ  که امروزه تدریس می شـودـ  فرا 
گرفـت. حـد متوسـط کتـاب را رعایت بکنیـم. نمی گویم حد 
ظاهـر کتاب. ظاهر کتاب یعنی اطالعـات عمومی. اطالعات 
عمومی، سـواد اسـت، اما علم نیسـت. جان باید متحول شود 
و حقیقت را بیابد وگرنه مانند فراگیري یک مشـت اطالعات 
عمومی مثل آنچه در مجالت علمی و فلسـفی اسـت خواهد 
بـود. بایـد از حد ظاهر عبـور کنیم و در حد متوسـط به عمق 

و جـان کتاب نزدیک شـویم، یعنـی به آنچه به ویـژه بزرگان 
مـا در کتاب های سـنگین و عمیق، مد نظرشـان بوده اسـت؛ 
حتـی خیلی دقیق تر و وسواسـانه و موشـکافانه و عمیق تر به 
مسـائل نـگاه کنیم. اگر کسـی یـک کتاب را دقیـق و عمیق 
بخوانـد، چـه بسـا او را از خوانـدن دیگر کتاب هـا بی نیاز کند. 
بیـن منظومـه یـا بدایـه و نهایـه هـم فرقـی نمی کنـد؛ البته 
سـاختار بدایـه و نهایـه سـاختار ریاضـی و منطقـی اسـت و 
هندسـه درسـتی دارد. اگرچه ظاهرش خشـک اسـت، از نظر 
هندسـه و قالـب عقلی، بسـیار متین و محکم اسـت. توصیه 
من بدایه و نهایه اسـت. دسـت کم باید ایـن دو کتاب خوانده 
شـود و مقـداری که پیش رفتیـم، منظومه هم خوانده شـود؛ 
امـا اگـر مخاطبان خاص باشـند و بخواهند در بـاب معارف و 
معقـوالت سـیر کننـد. در ایجـا باید دو کتـاب بدایـه و نهایه 
خـوِب خـوب و عمیـق خوانـده شـود. در عین حال شـخص 
باید وارد دریای اسـفار شـود، منظومه بخواند، شـرح اشـارات 
بخواند، شـفا بخواند و وارد مباحث عرفانی شـود. در این وادي 
باید کتاب هاي مختلفی مطالعه کند و  بیسـت تا سـی سـال 

تـالش کند.
نتیجـه بحث من پاسـخ سـؤال شـما اسـت. هرچند بنـده در 
جایگاهـی نیسـتم که ایـن حرف هـا را بزنم، اما اسـتادانی که 
فلسـفه تدریس می کننـد بایـد اواًل خودشـان را محک بزنند 
کـه در چـه حـدی هسـتند. یعنی ببیننـد چقدر بـر کتابی که 
تدریـس می کنند مسـلط اند؛ حتـی فراتر از کتـاب، چه حدی 
از علـم فلسـفه را هضـم کرده اند. حتماً باید خودشـان را قوی 
و غنـی بکنند. شـاگرد فقط سـطح ظاهری را می بینـد، الفاظ 
و معانـی را می بینـد. او تـالش می کنـد متـن را ترجمـه کند 
و اجمـااًل پیـش بـرود. فقط صفحـه اي را می بیند کـه اکنون 
جلـوي او اسـت. مطالـب صفحـاِت پیـش یـادش رفتـه و از 
صفحـات بعـدی چیزي نمی داند. اینجا اسـت که فرق اسـتاد 
و شـاگرد مشـخص می شـود. اگـر ذهـن اسـتاد مثـل ذهن 
شـاگرد باشـد و از صفحات قبل چیزي به خاطر نداشـته باشد 
و صفحـات بعـد در ذهنش نباشـد و ارتباط اول کتـاب با آخر 
کتـاب، ارتبـاط تمـام فصول با یکدیگـر، ارتباط تمـام مراحل 
و بخش هـا و باب هـا بـا یکدیگـر، تمام مسـائل بـا یکدیگر، 
ارتبـاط تمـام ظرایف و کلمـات و تعبیراتی که بـه کار می رود 
و ارتبـاط ایـن کتـاب بـا کتاب هـاي دیگـر را در ذهـن آماده 
نداشـته باشـد، نمی توانـد اسـتاد موفقـی باشـد. بایـد بدایه و 
نهایـه در وجود اسـتاد نشسـته باشـد و جان پیدا کرده باشـد. 
کتـاب هرچـه درسـت خوانـده شـود، در وجود انسـان حیات 
می یابـد و زنـده می شـود. در چنیـن حالتـی، نفـس انسـان 
مطالـب را القـا می کنـد، نـه اینکـه صرفـاً کتـاب را بخواند و 

ترجمـه کند.
در ارتبـاط بـا مسـائل، یکی این اسـت که اسـتاد باید بسـیار 
بسـیار قوی باشـد و نگاهش و طرز تفکرش به کتاب و علم 
قـوی باشـد و دیگر اینکه مخاطب شناسـی کنـد و این خیلی 

مهـم اسـت. اسـتاد باید از خودش بپرسـد کالس مـن در چه 
حد و قواره ای اسـت؟ عمومی اسـت یا خصوصی و شـاگردان 
من چه کسـانی اند؟ بحث دیگر بحث استعدادشناسـی اسـت. 
اسـتاد اگـر نمی تواند بعضـی مطالـب را در کالس به صورت 
عمومـی مطـرح کنـد، می توانـد قبـل و بعـد از کالس ایـن 
مطالـب را بـا افـراد با اسـتعداد در میـان بگذارد یا در پرسـش 
و پاسـخ ها، ظرفیـت شـاگرد را مد نظر قرار دهـد. مباحثی نیز 
وجـود دارد کـه مربـوط بـه ارتباطات اسـتاد و شـاگرد اسـت. 
ارتباطـات بیـرون از کالس و حّد تعلیم و تعلّـم و حتی روابط 
خانوادگـی برقرار کردن باعث می شـود دل هـا به هم نزدیک 
شـوند و شـاگردان به اسـتاد اعتماد بیشـتري کنند. در چنین 
شـرایطی اسـت که مخاطب جـرأت می یابد سـؤال کند، چه 

سـؤالش درسـت باشـد و چه نادرست.
 بـا توجـه به اینکه کل کتاب باید در دسـت اسـتاد 
باشـد، اسـتاد چگونـه مى توانـد ارتباط مطالـب را با 

قبـل و بعد القـا کند؟
اسـتاد: مثـاًل می توانـد دو کتـاب بدایـه و نهایـه را بـا هـم 
مقایسـه کنـد. ایـن دو کتـاب در بعضی مطالـب، یک کتاب 
محسـوب می شـوند؛ یعنـی عالمـه ایـن دو اثـر را ناظـر بـه 
یکدیگـر نوشـته اسـت. می تـوان از شـاگردان پرسـید چـرا 
عالمـه طباطبایی فالن مطلـب را در بدایه الحکمه با تعبیري 
خـاص آورده، امـا در نهایـه الحکمه از تعبیر دیگری اسـتفاده 
کـرده اسـت. در یک کتـاب نیز می تـوان همیـن کار را کرد؛ 
یعنـی مطالـب ابتـداي کتـاب را با مطالـب انتهایی مقایسـه 
کـرد. بهترین شـرح، خـود کتاب اسـت؛ یعنی بـراي توضیح 
و تبییـن یـک مطلب می توان از دیگـر مطالب کمک گرفت؛ 
که عالمه طباطبایـی در تفسـیر المیزان پیش  ماننـد روشـی
گرفته اسـت. اصـاًل آیات قـرآن کریم متناظر بـه یکدیگرند. 
وقتـی بـه آیات نـگاه می کنی، همدیگر را اسـتنطاق می کنند 
و بـه حـرف در می آورنـد. آثـار بـزرگان نیـز این گونـه اسـت؛ 
بعضـی از کتاب هـای درسـی حـوزه این  گونه انـد، مثل کفایه 
و مکاسـب. مثـاًل شـیخ انصاري در مکاسـب از بـاب طهارت 
سـخن می گویـد و  از بـاب اجـاره یـا امـر بـه معـروف و نهی 
از منکـر در مکاسـب نتیجه می گیـرد. این عالم بزرگـوار این 
ارتباط هـا را بـا هم خـوب درک کـرده اسـت و وارد الیه های 
باطنـی فقه شـده اسـت و می تواند هر جایی را بـا جای دیگر 
ارتبـاط دهـد. اصـاًل خاصیـت کتاب مکاسـب همین اسـت. 
نظیـر ایـن در اصـول نیـز وجـود دارد، مثـاًل در کفایـه آخوند 

خراسانی.
عالمـه طباطبایـی در بدایـه و نهایه، بسـیار بسـیار دقیق کار 
کـرده اسـت. حافظـه ایشـان بسـیار قـوی بـوده و از منبـع 
الهـی نیـز الهـام می گرفتـه و صرف حافظـه ظاهـری نبوده 
اسـت. ایشـان در اوج درک عمیـِق حقایق الهی بـود و با تمام 
وجودش عصاره و شـیره حکمت را چشـیده بود. ایشـان این 
حقایق را چشـید و در قالب این دو کتاب مطرح کرد و بسـیار 



منطقـی مباحـث را مطـرح کـرده و ذهـن هندسـه اي بسـیار عجیبی داشـته اسـت؛ بر همین 
اسـاس تأکیـد می کنـم بنده در بدایه و نهایه تهافـت و تنافی اي ندیده ام. ایشـان در ارتباط  دادن 
مطالـب، بسـیار توانمنـد عمل کرده اسـت. هرچـه به عمق مطلـب می رویـم، می فهمیم غیر 
از ارتبـاط مطالـب، در هر بحث و عنوان و مسـئله و پرسـش و پاسـخ، چگونگـی ورود و خروج 
مطالب و انتخاب کلمات و جمالت همگی بسـیار بسـیار هوشـمندانه بوده اسـت. وارد نمونه ها 
نمی شـوم و فقـط یـک نمونـه عرض می کنـم. در بحث علم الهی آمده اسـت آیـا خداوند قبل 
از خلـق اشـیا، عالِـم به اشـیا بوده یا نه. عـده اي در یک قول سـخیف و باطل در پاسـخ به این 
پرسـش گفتـه بودنـد عالم نیسـت. اینـان می گویند قبـل از اینکه چیزي خلق شـود، مخلوقی 
موجـود نیسـت تـا حاضر نزد خداوند باشـد. عالمـه طباطبایی در ایـن باره می فرمایـد: »و فیه 
اّن العلـم بالمعلـول فـی االزل الیسـتلزم وجـوده الخاّص بـه«. عالمه دیگـر توضیح نمی دهد 
کـه اشـیاء و مخلوقـات قبل از خلق و آفرینش شـان چگونه بـه وجود الهی موجودند. ایشـان با 
نوعـی اجمـال و کلّی گویـی، فهـم مطلـب را به مخاطـب واگذار می کند. ایشـان با ایـن بیان، 
اعـالم می کنـد کـه مخلوقـات معـدوم مطلـق نبوده انـد؛ امـا تصریح هـم نمی کنـد که پیش 
از خلـق چگونـه بوده انـد؛ زیـرا خـدا شـریک نـدارد و معنـا نـدارد خدا باشـد و موجـود دیگری 
همراهش باشـد. ایشـان با چه ظرافتی این نیم خط را بیان فرموده اسـت. این ناشـی از درک 
عمیـق و حـواس جمعـی عالمه طباطبایی اسـت. هـم این مطلـب را می گوید کـه مخلوقات 
معـدوم مطلـق نیسـتند و هـم این را که مـا از عدم نیامدیـم و بعداً به عـدم برنمی گردیم، بلکه 
از خداییـم و به خدا برمی گردیم به طور سربسـته و در بسـته اشـاره می فرماینـد. در اینجا بحث 
تنـزل وجـود و انـا الیه راجعون پیـش می آید. اگر به عمـق این مطلب وارد شـویم، صد مطلب 
از آن بیـرون خواهـد آمـد. از جملـه آنکه معلوم می شـود نحـوه خلق به تجلی اسـت، به انفطار 
اسـت، شکافته شـدن کثرت از وحدت اسـت. و در نتیجه اینکه مخلوقات در این مرحله چگونه 

وجـودي دارنـد، باید گفـت وجود الهی و وجود اسـمایی و علمـی دارند. 
 کسـانى که به دنبال حکمت اند و کسـانى که اسـتادان حکمت انـد و مى خواهند 
در تدریـس حکمـت قـوت بگیرند، چگونـه می توانند بـه این قوت برسـند؟ آیا با 
خلـوت و تأمـل و مباحثـه می تواننـد به این قوت برسـند؟ نیاز اسـت چـه نکاتی 

کنند؟ رعایت  را 
اسـتاد: ایـن مطالـب نیازمند چند شـرط اسـت. یکی اسـتعداد ذاتی اسـت و دیگري اسـتعداد 
کسـبی. اسـتعداد کسـبی عوامل مختلفی دارد. کسانی هستند که اسـتعداد کلی فراگیري علم 
را دارنـد و کسـانی هـم هسـتند کـه اصاًل اسـتعداد ندارنـد، حتـی در ادبیـات و... . عـده اي نیز 
ممکـن اسـت اسـتعداد داشـته باشـند، اما نـه در معقوالت، بلکـه در منقـول و تاریـخ و فقه یا 
تفسـیر اسـتعداد دارد. گاهی نیز اسـتعدادها خفته اسـت که نیازمند یک تلنگر است. گاهی این 
تلنگـر در همـان اوان بلـوغ رخ می دهـد. در دوران بلـوغ مسـائلی پیـش می آید و سـؤال هایی 
مطرح می شـود و براي شـخص شـک و تردید ایجاد می شـود؛ شـکی که مقدمه علم و ایمان 
اسـت. بـه دنبـال ایـن مباحث اسـت که شـخص می توانـد ایمانـش را از حد ایمان سـطحی، 
عرفـی، وراثتـی و خانوادگـی و محیطی ارتقاء بخشـد و به ایمان حقیقی برسـاند. این جرقه در 
دوران بلوغ زده می شـود و نیاز فکری، عقیدتی و تشـنگی پیش می آید. همین باعث می شـود 
انسـان اجمـااًل به مطالعات همسـو با ایـن معقوالت بپـردازد، مثل مطالعات کالمـی و اصولی 

و احیاناً مطالعات فلسـفی.
بـه هـر تقدیـر اسـتعداد ذاتـی بایـد بیدار شـود. یـک بخش در اسـتعداد کسـبی، بـه مطالعات 
برمی گـردد. بـراي شـخص سـؤال ایجاد می شـود و شـخص در پی پاسـخ خواهد بـود. در این 
هنـگام فـرد نبایـد خـودش را زود ببازد. به محض اینکه نتوانسـت به آن پرسـش پاسـخ دهد، 
نبایـد آن را رهـا کنـد یا خودش را با پاسـخ های ظاهری قانع کند. این بسـیار مهم اسـت. یک 
مقدارش هم مربوط به خود فلسـفه و ورود کالسـی به این علم اسـت. کسـانی هسـتند تا وارد 
مقوله فلسـفه نشـوند، چه بسـا اصاًل احسـاس نیاز به عقلیات نکنند. برخی از طالب هم وقتی 
در اصـول فقـه وارد مباحث عقلی می شـوند، کم کم احسـاس می کنند نیازمند ایـن مباحث اند؛ 
مثـاًل در کفایـه االصـول بحث ماده و صـورت، جنس و فصـل، دور و تسلسـل و اراده و اختیار 
آمـده اسـت. اینهـا مباحثی اسـت کـه باعث می شـود تلنگری زده شـود تـا شـخص وارد این 
مقوالت شـود. گاهی اسـتعداد شـخص در اوائـل بدایه یا اواسـط آن و گاهی حتـی اواخر بدایه 
محـک زده می شـود. بـه طور کلی می توان گفت اسـتعداد فلسـفی اشـخاص نوعاً در اواسـط 
نھایـة الحکمة شـکوفا می شـود، البته به شـرط آنکـه بدایه را خـوب درس گرفته و نهایـه را با 
اشـتیاق و با نگاه معرفتی و ذوق الهی شـروع کرده باشـد. در واقع وقتی بدایه خوانده می شـود 
انسـان یـک مجموعه اجمالی فلسـفه را از اول تا آخر می بیند، چون انسـان مجموعـه را از اول 
تـا آخـر ندیـده، می گوید حـاال ببینیم چی می شـود، تا وقتی به آخرش رسـید یک سـاختمانی 
از فلسـفه و هسـتی شناسـی درسـت می شـود ولو در حد بدایة الحکمة، از اولش یعنی وجود و 
ماهیـت تـا مواد ثـالث، تا علت و معلول و حرکت و علم تا برسـد به الهیـات بالمعنی االخص. 
آنـگاه وقتـی وارد نهایـه می شـود عمـاًل اینها را با تفصیل و عمق بیشـتری مـرور می کند و در 

اصـول و مبانـی و مسـائل و نحـوه اسـتدالالت و به طور کلـی در روش تفکر عقلـی و ادراک 
کلیـات حقایق تثّبت پیـدا می کند. 

بحـث مهـم دیگـر در اسـتعداد کسـبی ارتباط با اسـتاد اسـت. اواًل اینکه اسـتاد بـه چه چیزی 
تشـویق کنـد و چگونـه نیـاز طرف و اسـتعداد طرف را تشـخیص دهـد و در نهایـت چگونه او 
را تشـویق کنـد بسـیار مهم انـد. تشـویق انـواع و اقسـامی دارد. گاهی بـه یک بـارک اهلل اکتفا 
می کنیـم؛ امـا گاهـی فـرد را بـه ایـن تشـویق می کنیم کـه نیـاز جامعـه را بشناسـد و در پی 
سـؤال هایی باشـد کـه جوانـان دارند. ببیند نیـاز فکـری جوانان و مـردم و به ویژه دانشـجویان 
چیسـت. امـروزه مـا در حـوزه نشسـته ایم و اصـول و مبانی و ایمانـی کلی و اجمالـی داریم که 
بـه حسـب ظاهـر قرص و محکم اسـت. دغدغـه نداریـم؛ ولی وقتـی وارد محافل می شـویم، 
مجبوریـم پاسـخ دهیـم. اینها مشـوق انسـان اسـت و باعث می شـود او پرسـش های معرفتی 
را بشـنود و تصمیـم بگیرد چه سـلوک علمـی اي را پی بگیـرد و چطور نیازهـا را برطرف کند. 
یکـی از مشـوق ها در مباحـث فلسـفی، ارتبـاط مسـائل حکمی و فلسـفی با معـارف دینی ما، 
یعنی آیات و روایات اسـت. این مشـوق بسـیار کارگر و مؤثر و نافذ اسـت. شـناخت عمیق این 
ارتبـاط، فهـم عمیـق دینـی و فهم معـارف را در پـی دارد. بحث دیگـر مقامات انبیـا و چهارده 
معصوم)علیهم السـالم( اسـت. زیارات و ادعیه ما پر از مقامات ایشـان اسـت. اگر شخص بتواند 
ایـن ارتبـاط را برقـرار کنـد و بفهمـد، بـه درک عمیقـی خواهد رسـید و باعث می شـود انگیزه 

انسـان بیش از پیش شـود.
 عـالوه بـر این مـواردى کـه فرمودید، آیا مسـائل سـلوك عرفانى نیـز در فهم 

اسـتاد و اینکـه بـه توانایى تدریـس حکمت برسـد مؤثر اسـت یا نه؟
اسـتاد: بله، حتما این گونه اسـت. نظر بنده این اسـت که کسـی که فلسـفه را در حد عمومی 
می خوانـد، دسـت کم بایـد بدایـه و نهایـه و منظومـه را بخوانـد. کتـاب منظومه حـال و هوای 
خـاص خـودش و بدایـه و نهایـه هم حـال و هوای خاص خـودش را دارد. این گونه نیسـت که 
خوانـدن هـر کدام، انسـان را از دیگري بی نیاز کند. بدایه و نهایه کتاب هاي خشـک و عقلی اند 
و بسـیار بسـیار هندسـی تدوین شـده اند؛ اما منظومه این گونه نیسـت. منظومه شـعر، لطایف، 
روایـت و معـارف دارد و حاشـیه های آن زیاد اسـت که فضا را لطیف می کنـد و معنای جدیدی 
بـه مطالـب می بخشـد و آن را آسـان تر می کند. اگر کسـی بدایـه و نهایه نخوانـد و گمان کند 
منظومـه کفایـت می کنـد، باید گفـت این کتاب کفایـت نمی کند. بـه طور مثال بحـث وجود 
ذهنـی و علـم کـه در بدایـه و نهایـه آمده اسـت، به ویـژه در نهایـه، آن هم با تعبیـرات ظریف 
و دقیـق، در منظومـه دیده نمی شـود. اگر کسـی بحـث وجود ذهنـی و علم در کتـاب نهایه را 
خـوب و عمیـق درس بگیرد، همین در معرفت شناسـی بـراي او کافی خواهد بـود. آن مباحث 
دریایی از مباحث معرفت شناسـی اسـت. کسـی که در حد عمومی فلسـفه می خواند عالوه بر 
ایـن سـه کتـاب، خوب اسـت یـک جلد از اسـفار را هـم ببیند و بعـد رها بکنـد. می گویم یک 

جلـد اسـفار، چـون با قلم این کتـاب و اصول و مبانی و توضیحاتش آشـنا شـود.
امـا اگر کسـی بخواهـد مباحث حکمت را عمیق پی بگیرد، باید حتمـاً حکمت متعالیه را خوب 
بخوانـد و حتمـاً وارد عرفان شـود؛ چـون ته حکمت متعالیه مباحث عرفانی اسـت. خود عرفان 
بـا مباحـث فطـری و شـهودی و بـا آیـات قـرآن کریـم و بحث مقامـات اهل بیـت عصمت و 
طهارت که در ادعیه و زیارات آمده، بسـیار عجین اسـت. فلسـفه ای که به عرفان ختم نشـود، 
ابتـر اسـت و نـازا. همچنیـن عرفانی که نتواند خود را در قـرآن و روایات و ادعیـه و زیارات به ما 
نشـان بدهـد، ابتـر و نازا اسـت؛ البتـه عرفان این گونه نیسـت؛ یعنی ارتباطش با اینها بیشـتر از 
فلسـفه اسـت؛ چون فلسفه در حد اسـتدالالت خشک اولیه اسـت؛ اما عرفان وارد حقایق الهی 
می شـود کـه در معـارف دینـی مـا آمده اسـت؛ بنابراین کسـی کـه می خواهـد وارد ایـن حوزه 
شـود، حتمـا بایـد به عرفان برسـد و در عرفان با قـرآن و روایات و ادعیه و زیارات مأنوس شـود 

و ارتبـاط اینها را ببیند.
اگـر فلسـفه بخواهد رنـگ و بوی حکمت بگیرد، حتماً باید به یقین و شـهود عقلـی و ایمان و 
بـاور برسـد و حتمـاً باید خـود را در قرآن و روایات نشـان دهـد و حتماً باید خـودش را در عمل 
و اخـالق و سـیر و سـلوک معنـوی ما نشـان دهـد. باید توجه داشـت عمل ظاهـری و اخالق 
ظاهـری مـراد نیسـت. فلسـفه باید جرقه سـلوک عملی را در مـا بزند. به نظرم سـلوک عملی 
بـدون فلسـفه و عرفـان، بدون این اصـول و مبانی و معـارف، برای همه موفقیت آمیز نیسـت. 
بلـه، بـرای برخـی موفقیت آمیز اسـت. کسـانی که فلسـفه و عرفان خوانـده و در بـاب معارف 
الهـی و دینی سـیر علمـی دارند در حـد وهم و خیال نمی ماننـد، بلکه باالتر می رونـد، باالتر از 
مسـائل عقلـی و سـپس اسـمایی. همه مقامـات را راحت تر سـیر می کنند. البته چه بسـا برای 
برخـی افـراد، همیـن علـم حصولی حجاب باشـد و در طریقشـان مانع شـود. اما اگر شـخص 

طریـق حضـور قلـب را بپیماید، خیلـی عمیق تر و سـریع تر به مقصد می رسـد.
بـا تمـام وجـود عرض می شـود اگر کسـی در حد تدریـس و مطالعـه و مناظـره و گفتگوهای 
علمـی بماند، بسـیار بسـیار ضرر کرده اسـت. ایـن همان پابند علـم حصولی بودن اسـت. این 
انسـان را از حقیقـت دور می کنـد. انسـان بایـد به حقیقـت رو کند. هـدف ما این اسـت که به 
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حقیقـت رو کنیـم. این کار، اقدام عملـی هم می خواهد؛ عمل 
ظاهـری و جوانحـی و عمـل قلبـی، اوراد و اذکار و برنامـه و 
اسـتاد عمـل می خواهـد. علـم و سـلوک عملی و قلبـی باید 
بـا هـم باشـد تا شـخص موفق شـود. ایـن همراهـی علم و 
عمـل یعنی سـلوک علمی و عملـی، هم در تدریـس اثرگذار 
اسـت و هم نفعش به خود شـخص می رسـد، بلکه نفع فقط 
در همیـن اسـت؛ یعنـی از قیـد و بند رسـومات علم حصولی 
آزاد می شـود. اینها مقدمه اند تا انسـان به ذی المقدمه برسـد. 
هرچـه انسـان عالم تـر باشـد و علمـش را همراه عمـل کند، 
در پاسـخگویی بـه نیازهای جامعـه هم بسـیار قوی تر عمل 

می کند.
آقایـان بزرگـوار مکـرر به مـا می فرمودنـد عرفان دو مسـئله 
دارد: یکـی توحیـد و دیگـري انسـان کامـل. کل دیـن نیـز 
همین اسـت: یکی توحیـد و دیگري ولّی کامـل. البته توحید 
بسـیار سـنگین اسـت. والیت نیز همان شعبه و خلیفه توحید 
اسـت؛ منتهـا چون به صـورت بشـری درمی آید، مـا راحت تر 
می توانیـم بـا آن ارتبـاط برقـرار کنیـم؛ امـا مقامـش بسـیار 
عظیـم اسـت. اگـر یـک روایـت را مالحظه کنیـم حتی فی 
المثـل یـک روایـت سـاده در بـاب تقـوا و زهـد و ورع باشـد 
می بینـد ذو وجـوه اسـت و نزد بـزرگان و عالمـان معانی بلند 
و ژرفـی دارد. کالم، کالم بـزرگان الهـی اسـت. خود حقیقت 
والیـت هـم همینطور اسـت. توحیـد همین طور اسـت. حاال 
عرفـان هم با همـه مباحث تفصیلی اش همین طوری اسـت. 
یعنـی مباحثش عظمـت دارد و همه این مباحـث در ارتباط با 
همدیگـر و در مجمـوع به دو مسـئله عمیق توحید و انسـان 
کامـل بر می گـردد. فلسـفه هـم همینطوری اسـت. فلسـفه 
درسـت اسـت در ابتـدای کار، اصـل مباحثـش را بخواهیـم 
بگوییـم، خالصـه اش یکی وجود و ماهیت اسـت یکی بحث 
مـواد ثـالث اسـت، یکی بحث وحـدت و کثرت اسـت. یکی 
علـت و معلول اسـت. یکـی بحث علم و یکـی بحث الهیات 
اسـت. امـا اگـر کسـی خیلـی جلوتـر بـرود فی المثـل بحث 
علـت و معلـول رایـج و مصطلـح خـود را در محضـر بحـث 
توحیـد می بـازد و سـر از تشـأن واحـد حقیقـی در مـی آورد. 
علـت و معلول درسـت، بحث علم درسـت. امـا وقتی می آیی 
جلوتـر، یکی بحـث توحید اسـت و یکی بحث نفس انسـان 
و به ویـژه انسـان کامـل اسـت حتـی در فلسـفه. اگر کسـی 
در حکمت سـیر عمیق داشـته باشـد می بیند نهایت حکمت 
همیـن بحـث توحیـد اسـت. گرچـه به حسـب ظاهـر بحث 
انسـان کامـل و ولـی، چنـدان کـه در عرفـان مطرح اسـت، 
در فلسـفه مطـرح نیسـت. امـا بـه هـر حـال بحـث نفس و 
معـاد عمـاًل بحث انسان شناسـی اسـت. بنابراین اگر فلسـفه 
را خالصـه بکنیـم، مهمتریـن بحث اش خدا و انسـان اسـت. 
منتهـا بحـث از خدایی کـه جهان آفرین اسـت. پیش در آمدی 
دارد و قبـال بایـد جهـان را شـناخت و فاعلیـت خـدا و نحوه 
ارتبـاط او بـا جهـان را بحـث کـرد و آن وقت مباحـث زیادی 
پیـش می آیـد. انسـان عـادی می پنـدارد خـدا فاعـل بالقصد 
اسـت ولی انسـان حکیم می گوید او فاعل به تجلی اسـت و 
این مسـئله سـلوک علمی و عملی در توحیـد را می طلبد. در 
حکمت متعالیه انسـان با حرکت جوهری اسـتکمال می کند. 
از مرحلـه جمـاد و نفـس نباتـی و حیوانـی تا انسـانی تا الهی 
و فنـاء فـی اهلل سـیر می کنـد و بحـث معادش پیـش می آید 
یعنـی انـا الیـه راجعونـش پیـش می آیـد. بنابرایـن عصـاره 
حکمـت نیـز همیـن بحـث توحید و بحث انسـان و سـلوک 
او بـه سـوی توحیـد اسـت. بنـده گرچـه درباره حکمـت این 
اصطالح را ندیدم که فرموده باشـند مهمترین بحث حکمت 
هـم، بحـث انسـان و خـدا اسـت امـا عمـال می بینم کـه در 

نهایـت و عمق حقیقـت حکمت )با کلمه فلسـفه نمی گویم، 
مهمتریـن بحـث، توحیـد و انسـان اسـت. حقیقت بحـث از 
انسـان هـم بـه نوعی می رسـد بـه بحـث از انسـان کامل و 
ولـی اهلل. بنابرایـن هم در تحصیل عرفـان و هم در تحصیل 
فلسـفه، چـون تماماً سـخن از خدا و انسـان اسـت، یک نوع 
سـلوک عملـی و قلبـی هم الزم اسـت تا انسـان این حقایق 
را درسـت، خوب، سـریع و آسـان دریابد و نیز از آنها در جهت 

سـلوک عملـی و قلبی اسـتمداد کند.
در اینجـا بایـد نکتـه اي عرض کنم و آن این اسـت که برخی 
گمـان می کننـد راه عرفان و حکمت غیـر از راه انبیا و والیت 
اسـت و تحصیـل اینهـا انسـان را از دیـن دور می کننـد؛ در 
حالـی کـه بایـد گفـت این گونه نیسـت. مهـم این اسـت که 
این مباحث فلسـفی یا عرفانی چگونه خوانده شـود و چگونه 
فهمیـده شـود و در چـه جهـت و با چـه نّیت تحصیل شـود. 
انسـان می بینـد حقیقت حکمـت هر چـه جلوتر مـی رود، به 
عرفان می رسـد و مجموعه اش توحیـد ذاتی، صفاتی و افعالی 
و نیـز والیت، انسـان کامل، مقام انسـان کامـل، عصمت و از 
ایـن دسـت مسـائل را برای مـا بیـان می کند. هرچـه جلوتر 
می رویـم، در معرفـت عمیـق و محبـت مقـام ائمـه هـدی 
)علیهـم السـالم( محـو می شـویم. انسـان در عظمتشـان به 
حیـرت می افتـد، مبهوت و مسـت می شـود و از خـود بی خود 
و مضطـر می شـود. مـا هرچـه در حکمـت سـیر می کنیـم، 
می بینیـم در حـال سـیر در عرفانیـم و وقتی در عرفان سـیر 
می کنیـم، می بینیـم در حـال سـیر در قـرآن و روایاتیـم. خدا 
شـاهد اسـت اگر انسـان خـوب حکمـت و عرفـان را بخواند 
ظرایـف قـرآن خـود به خـود خـودش را به او نشـان می دهد 
بـدون آنکـه تفسـیری ببینـد. معارفـی را از قـرآن در می یابد 
کـه اصـاًل چنین معارفـی در تفاسـیر ظاهری و معمـول پیدا 
نمی شـود. این گونـه نیسـت کـه حکمـت و عرفـان مـا را از 
اهل بیـت دور کنـد، بلکـه مـا را بـا قـرآن و مقـام والیـت و 

اولیـای الهی آشـنا می کند.
 شـما در کنار تدریس فلسـفه، مطالـب دیگرى را 
بـه صورت مکمـل تدریـس مى کردید. لطفـاً به این 

مسائل اشـاره بفرمایید.
اسـتاد: یـک دوره تدریـس بدایـه داشـتم. در ایـن دوره 
ریزش هـا و رویش هایـی وجـود دارد؛ چـون وقتـی تدریـس 
کتاب ها پنج ـ شـش سـال یا ده ـ پانزده سـال طول می کشـد، 
عـده اي کم کـم یـا از قـم می رونـد یـا برایشـان مشـکالتی 
پیـش می آیـد کـه نمی تواننـد ادامـه دهند یـا اینکـه از علوم 
عقلـی صرف نظـر می کننـد یـا اسـتعداد و زمینـه و نیـاز و 
هدفشـان مختلـف اسـت. عـده اي تـا وسـط راه می آینـد و 
عـده اي تـا آخـر راه هسـتند. اینان عمـق و اصالت بیشـتری 

دارنـد که طبیعی اسـت.
مـن در ذهنـم این طـور اسـت کـه بدایـه را هرچند سـخت، 
خواندیـم و کار دیگـری نمی کردیـم و نهایـه را تـا وسـط 
خواندیـم. در وسـط نهایه، سـفارش کردم بـه منطق منظومه 
مراجعـه شـود؛ چـون هم نیـاز به مباحـث منطقی بـود و هم 
ایـن کتـاب بسـیاري از مباحث منطقـی را آورده اسـت که در 
کتـاب المنطق مرحوم مظفر نیامده اسـت. خیلـی از مباحثی 
که در اسـفار به آنها اشـاره شـده، مثل اشـتراک حد و برهان 
و بحث هـای منطقـی دیگـر، در ایـن کتـاب آمـده اسـت و 
بایـد بـه آن مراجعـه کـرد؛ بنابرایـن مطالعه منطـق منظومه 
الزم اسـت؛ بـه عـالوه اینکـه ایـن منطـق ناظـر و در ارتباط 
بـا مسـایل حکمـت و عرفـان نوشـته شـده اسـت. مباحـث 
ادبـی باالیـی هـم دارد. همچنیـن مباحث عرفانـی و حکمی 
را مطـرح کرده اسـت؛ لذا لطافت و شـرافت خاصی به منطق 

داده اسـت. مباحث آن، منطق خشـک و خالی نیسـت، بلکه 
بسـیار عمیق اسـت. گاهی مسـائل منطقـی را بـه  راحتی در 
کتـب فلسـفی و عرفانی نمی بینید؛ ولـی در این کتاب موجود 
اسـت. »سـبحان من ربط الوحـده بالوحده و الکثـره بالکثره« 
تعبیری اسـت در اواخر منطق منظومه. انسـان در کتاب هاي 
دیگـر نمی توانـد چنیـن تعابیري را پیـدا کند، تعابیـري چون 
»االنسـان کامل هو ذیل الوحده الحقیقیـه«. این کتاب حتی 
بـه بحث شـرور نیـز پرداخته اسـت. گمـان می کنـم در انواع 
مغالطـات یـا مشـبهات. این کتـاب این بحـث را بسـیار زیبا 

مطرح کرده اسـت.
بخـش دوم نهایـه را کـه می خواندیـم، منظومـه را شـروع 
کردیـم و دو کالس را در کنـار هـم داشـتیم. ایـن دو کالس 
همدیگـر را تغذیـه می کنند. در یکی مباحثی مطرح می شـود 
کـه در کالس بـه کار می آید. ایـن دو کالس هم همدیگر را 
آسـان می کننـد و هـم به همدیگر جـواب می دهنـد و تغذیه 
می کننـد. تـا انتهـاي نهایـه، منطـق منظومـه را خواندیـم و 
وقتـی وارد اسـفار شـدیم، بالفاصلـه همـراه آن، تا جلـد اول 
خواندیـم. همراهـش تمهید را شـروع کردیم؛ البته با روشـی 
کـه داشـتیم؛ چراکه این کتـاب را نمی توان به  آسـانی خواند. 
کالس، همـراه بـا حاشـیه های فراوان و اشـاراتی بـود که در 
بدایه و نهایه به مسـائل روایی و قرآنی شـده اسـت. فصوص 

و مصبـاح را نیـز خواندیم. 
 در انتها اگر نکته اى هست بفرمایید.

اسـتاد: علـم و عمـل بایـد بـا هم همـراه شـوند؛ البتـه این 
توصیـه بـه مخاطبان نبایـد در ابتـدای بحث سـلوک مطرح 
شـود؛ چـون هنـوز اول کار اسـت؛ امـا پـس از چنـد سـال، 
حکمـت حتمـاً  باید در ارتباط بـا آیات و روایات خوانده شـود. 
به مناسـبت های مختلف باید به آیات و روایات اشـاره شـود؛ 
مثـاًل اگر بحث بر سـر فقر ذاتی اسـت، آیه »انتـم الفقراء إلی 
اهلل« خوانـده شـود؛ اگرچه کتابی که خوانده می شـود، بدایه و 
نهایـه نباشـد. همچنین در بحث فاعل بالتجلـی، »تجلی ربه 
للجبـل« گفته شـود یا به »هو االخـر و الظاهـر و الباطن« و 
»اهلل نور السـماوات و االرض« توجه شـود. در مباحث حکمی 
می شـود آهسـته آهسـته بعضی از مباحث عرفانـی را مطرح 
کـرد و به همین مناسـبت، آیـات و روایات و ادعیـه و زیارات 
را مطـرح کـرد؛ چـه اینکه هرچه جلوتـر می رویم، حتمـاً باید 
از گذشـته یـاد کنیـم. در عرفـان حتماً باید به مناسـبت هایی 
مطالـب حکمـت را یـادآوري کـرد. ایـن کار براي این اسـت 
کـه مطالب از یاد مخاطب نرود و در مسـائل عمق بیشـتری 

پیـدا کند.
بحـث دیگـر بحـث عمـل اسـت. چنان کـه گفتیـم بحـث 
عمـل را نمی تـوان ابتـدای کار مطـرح کـرد؛ امـا بعد از سـه 
ـ چهـار سـال بایـد از آن سـخن گفـت. سـلوک الزم اسـت. 
کالس نیازمنـد سـلوک عملی و اسـتاد عمل و برنامـه و اوراد 
و اذکار اسـت. علـم با مطالعه صرف به دسـت نمی آید. شـما 
می خواهیـد سـلوک الی اهلل کنیـد. وقتی می خوانیم لقـاء اهلل، 
فنـاء اهلل، تنـزل وجـود، تجلـی وجود، اسـما الهی، رجـوع الی 
اهلل، الیـه المصیـر و از این دسـت مباحث، باید شـاگرد را آماده 
و تشـنه بکنیـم و نیـاز را در وجـودش ایجاد کنیم. نـه، ایجاد 
نکنیـم، بلکه نیـاز خفته اش را به مسـائل سـلوکی و عملی و 
علمـی بیـدار کنیـم. تأثیـر حداقلی آن این اسـت کـه تقوای 
انسـان را قـوی می کنـد. اگـر حکیـم و فیلسـوف باشـم، اما 
بی تقـوا، بـه چـه دردي می خـورد؟ غایـت و هـدف اصلـی ما 
همـان مباحـث عملی اسـت؛ البتـه با ایـن نـوع معرفتی که 

پیـدا می کنیم.



بازخوانی یک واقعه

                        وحید واحدجوان*

نظر مقام معظم رهبرى درباره تعطیلى درس اسفار عالمه طباطبایى (ره)
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مخالفـت مرحـوم آیـت اهلل بروجـردی بـا تدریس اسـفار اربعه 
مالصـدرا تحلیل هـا و نتایـج متفاوتـی را بـه دنبـال داشـته و 
دارد؛ از ایـن رو و بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن جریـان تاریخی و 
برداشـت های نادرسـت از ایـن مسـئله در زمان حاضـر، بر آن 
شـدیم تـا نظـر و تحلیل هـای بـزرگان حـوزه در ایـن بـاره را 
تقدیـم مخاطبان گرامی کنیـم. در این بخش، نظر مقام معظم 

می آید. رهبـری 
حضـرت آیت اهلل خامنـه ای درباره تعطیلی درس اسـفار عالمه 

طباطبایی فرمودند:
»در گذشـته در حـوزه  قـم بـا فلسـفه و وجـود مرحـوم آقـای 
طباطبایـی مخالفت می شـد. می دانید درس اسـفار ایشـان به 
دسـتور تعطیل گردید و ایشـان مجبور شـد شـفا تدریس کند. 
در دوره  اخیـر، قـم مرکـز حـوزه  فلسـفی ما بـوده اسـت؛ آقای 
طباطبایی هم انسان کاماًل متشـّرع، مواظب، دائم الّذکر، متعّبد، 
اهل تفسـیر و اهل حدیث بوده؛ از آن قلندرمآب های آن طوری 
نبوده اسـت؛ البته جلسـات خصوصـی را کاری نداریـم. مراتب 
علمـی و فقـه و اصولش هم طوری نبوده که کسـی بتواند آنها 
را انـکار کنـد؛ در عیـن  حال کسـی مثـل آقـای طباطبایی که 
جـرأت کـرد و فلسـفه را ادامـه داد و عقـب نزد، این طـور مورد 
تهاجم قرار گرفت. نتیجه چیسـت؟ نتیجه این اسـت که امروز 
سـطح تفکـرات و معرفت فلسـفی ما در جامعـه و بین علمای 
دین محدود اسـت. با بودِن اسـتادی مثـل آقای طباطبایی، جا 
داشـت امـروز تعداد زیـادی اسـتاد درجه  یک از تالمذه  ایشـان 
در قم و دیگر شهرسـتان ها داشـته باشیم. آقای طباطبایی فرد 
فعالـی بـود؛ بنابراین جریان فلسـفی ای که به وسـیله  ایشـان 
پایه گذاری شـد، باید به شـکل وسـیعی گسـترش پیدا می کرد 
کـه نکـرده اسـت. البته مـا همان وقـت مقلد آقـای بروجردی 
بودیـم و االن هـم بـا چشـم تجلیـل و تعظیم به ایشـان نگاه 
می کنیـم؛ امـا باالخره هرچه بود، نتیجه اش این شـد. این نباید 
ـ همان طور که شـما فرمودید و  تکرار شـود. فلسـفه  اسـالمی 
ـ فقـه اکبر اسـت، پایه  دین اسـت، مبنای  درسـت هـم گفتید 
همـه  معارف دینـی در ذهن و عمل خارجی انسـان اسـت؛ لذا 
این باید گسـترش و اسـتحکام پیـدا کند و بروَیـد و این به کار 
و تـالش احتیـاج دارد« )در دیـدار بـا برخی نخبـگان حوزوی، 

.)1382/10/29
از ایـن فرمایـش مقـام معظـم رهبـری دسـت کم هفت نکته 

اسـتفاده می شود:
1. قم در دوره اخیر، مرکز فلسفه است.

مقـام معظم رهبـری در ایـن بـاره در جای دیگـر می فرمایند: 

»مرکز فلسـفه هم باید حوزه  علمیه باشـد. یکی از بزرگ ترین 
خسـارت هایی کـه مـا کردیـم، ایـن بـوده کـه مرکز فلسـفه  
اسـالمی از حوزه  علمیه به مناطق مختلف منتقل شـده است. 
بعضـی از آقایاِن اسـاتید فلسـفه، ماه رمضان پیش مـن بودند، 
می گفتنـد برخـی از آقایانی که اصاًل اهلیت ندارند، در مسـاجد 
فلسـفه تدریس می کنند و ناقص و سطحی و به عمق نرسیده 
و جویده جویده مطالبی را دسـت افراد می دهند. اینها خسـارت 
اسـت؛ مـا نبایـد بگذاریـم ایـن کار ادامه پیدا کنـد. من خدمت 
آقـای جـوادی و آقـای مصبـاح هم بـه تفاریق مکـرراً گفته ام 
بایـد کاری کنیـم کـه قم از مرکزیت و مرجعیِت فلسـفه نیفتد 
و قطب اصلِی فلسـفه اسـالمی همچنان باقی بماند؛ بنابراین 
در ایـن زمینـه هر چه شـما تـالش کنید، بجـا و به حق خواهد 
بـود. همـه باید تـالش کنند؛ مدیریت حوزه و اسـاتید فلسـفه 
هم باید تالش کنند. طالِب فلسـفه را باید تشـویق کرد« )در 

دیـدار با روحانیان در مدرسـه فیضیه قـم، 1374/9/16(.
همچنیـن مقـام معظم رهبـری در جـای دیگر درباره فلسـفه 
مالصـدرا در ایـران می فرمایـد: »مـا ایرانیان بیـش از همه به 
ایـن فلسـفه الهی وامـدار و بیـش از همه در برابـر آن مکلفیم. 
دوران مـا بـا دمیـدن خورشـیدی چـون امـام خمینـی)ره( که 
یگانـه دین و فلسـفه و سیاسـت و خود یکـی از صاحب نظران 
برجسـته در حکمت متعالیه بود و نیز با حوزه درسی و تحقیقی 
پربرکـت حکیم عالمه طباطبایـی )ره( که اسـتاد یگانه مبانی 
مالصـدرا در طول سـی سـال در حـوزه قم به شـمار می رفت 
و تـالش تالمـذه و هم دوره های آنان، بی شـک دوره با برکتی 
بـرای فلسـفه الهی اسـت« )پیام به مناسـبت همایش جهانی 

بزرگداشـت صدرالمتألهین، 1378/3/1(.

2. فلسـفه اسـالمى فقه اکبر، پایه دیـن و مبناى همه 
است. دینى  معارف 

مقـام معظم رهبری در سـخنانی دیگر در این بـاره می فرماید: 
»توجـه بکنیـد اهمیت فقه و عظمت فقه نباید مـا را از اهمیت 
درس فلسـفه و رشـته فلسـفه و علـم فلسـفه غافل کنـد؛ هر 
کدام از اینها مسـئولیتی دارند. رشـته فقه مسـئولیت هایی دارد. 
فلسـفه هم مسـئولیت های بزرگی بر دوش دارد. پرچم فلسفه 
اسـالمی دسـت حوزه هـای علمیه بـوده اسـت و باید باشـد و 
بمانـد. اگر شـما این پرچم را زمین بگذاریـد، دیگرانی که احیانًا 
صالحیـت الزم را ندارنـد، این پرچـم را برمی دارنـد... امروز اگر 
نظام و جامعه ما از فلسـفه محروم بماند، در مقابل این شـبهات 
گوناگـون، ایـن فلسـفه های وارداتی مختلف، لخـت و بی دفاع 

خواهنـد مانـد. آن چیـزی که می توانـد جواب شـماها را بدهد، 
غالبـا فقـه نیسـت؛ علوم عقلـی اسـت« )در دیدار بـا جمعی از 

طـالب و فضالی حـوزه علمیه قـم، 1389/7/29(.
ایشـان در جـای دیگـر دربـاره فلسـفه مالصـدرا می فرمایـد: 
»فلسـفه  مالصدرا فلسـفه ای  عقلی ، ذوقی  و شـرعی  اسـت  و 
در حقیقـت  مالصدرا فلسـفه  عقلـی  و ذوقی  را بر مبنای  شـرع  
مقـدس  پی ریـزی  کرده  اسـت . بـرای  او تعبد محـض ، مبادی  
رسـیدن  به  افکار عالی  فلسـفی  بوده  اسـت  و این  جریان  عظیم  
و جوشـان  و تمام نشـدنی  در دوران  ریاضـت  بـه  روح  مقـدس  
وی  افاضـه  و نـازل  شـده  اسـت  و امـروز خوشـبختانه  کتاب ها 
و افـکار فلسـفی  مالصدرا فضای  فلسـفی  کشـور را فراگرفته  
اسـت ... صدرالمتألهیـن  آراي بی نظیـر فلسـفی  و دریـای  مواج  
افـکار و اندیشـه های  خـود را از اسـتاد فرانگرفتـه  اسـت، بلکه  
ایـن  معلومات  بی پایـان  از ریاضت ، خلوت  و عبـادت  و دل  دادن  
بـه  خـدا و کسـب  فیـض  از عالم  غیـب  سرچشـمه  می گیرد« 
بـا اعضـای  شـورای  عالـی  کنگـره  بزرگداشـت   )در دیـدار 

صدرالمتألهیـن ، 1374/11/15(.

3. فلسـفه اسـالمى باید گسـترش و اسـتحکام پیدا 
کنـد و ایـن کار نیازمند کار و تالش اسـت.

مقـام معظم رهبری در این باره می فرماید: »فلسـفه اسـالمی، 
پایـه و دسـتگاهی بـوده که انسـان را بـه دین، خـدا و معرفت 
دینـی نزدیک می کرده اسـت. فلسـفه برای نزدیک  شـدن به 
خـدا و پیـدا کردن یـک معرفِت درسـت از حقایـق عالم وجود 
اسـت؛ لذا بهترین فالسـفه ما مثل ابن سـینا و مالصدرا، عارف 
هـم بوده انـد. اصاًل آمیزش عرفان با فلسـفه در فلسـفه جدید، 
یعنی فلسـفه مالصدرا، به خاطر این اسـت که فلسـفه وسـیله 
و نردبانی اسـت که انسـان را به معرفت الهی و خدا می رسـاند، 
پاالیـش می کند و در انسـان اخالق به  وجود مـی آورد. ما نباید 
بگذاریـم فلسـفه به یک سلسـله ذهنیات مجـرد از معنویت و 
خدا و عرفان تبدیل شـود. راهش هم تقویت فلسـفه مالصدرا 
اسـت؛ یعنی راهـی که مالصـدرا آمده، راه درسـتی اسـت. آن 
فلسـفه اسـت کـه انسـان را وادار می کند هفت سـفر پیـاده به 

حـج بـرود و به همه زخـارف دنیـوی بی اعتنایی کند.
البته نمی خواهیم بگوییم هرکس در این دسـتگاه فلسفی قرار 
نداشـته باشـد، اهل دنیاسـت؛ نـه، اما ایـن راه خوبی اسـت. راه 
فلسـفه بایـد راه تدیـن و افزایش ارتباط و اتصال انسـان به خدا 
باشـد؛ این را باید در آموزش فلسـفه، در تدوین کتاب فلسـفی، 
ـ همین که به آن اشـاره  در درس فلسـفی و در انجمن فلسـفه 

فلسفه کتمان ندارد!
«مى گویند کتوم باشیم! این [مباحث فلسفى]،  ماِل خواص است! ... در فلسفه  کسى نمى گوید کتوم [باشید]! حاال بعضى از 
مفاهیم عرفانى و درجاِت آن جورى را بگویند کتوم [باشید، وجهى دارد!] ... مرحوم آقاى طباطبایى که اسم [ایشان] آورده 
شــد، در یک چیزهایى خیلى کتوم بودند؛ اما درس فلسفه  ایشان، در مسجد [برگزار مى شد]. ... درس فلسفه مى گفتند؛ 

یعنى کتمانى ندارد. فلسفه کتمان ندارد!»
کالم رهبرى



ـ رعایت کـرد« )در دیدار با روحانیان در مدرسـه فیضیه قـم، 1374/9/16(. شـد 
ایشـان در جـای دیگـر می فرمایـد: »امیـد اسـت  در سـایه  ایـن  تالش هـا افـکار 
مالصـدرا محافـل  علمـی  دنیا را فرا بگیـرد و این  متـاع  معنوی  و بـاارزش  به  عنوان  
عالی تریـن  متـاع  به  کشـورهای  دیگـر صادر شـود و بـرای  این  منظور الزم  اسـت  
علمـا و بـزرگان  حوزه هـای  علمیه  و دسـتگاه های  مختلـف  به ویژه  صدا و سـیما و 
وزارت  ارشـاد نیز همکاری  کنند تا این  کار با ارزش  و بسـیار مهم  به  نتیجه  برسـد« 
)در دیدار با اعضای  شـورای  عالی  کنگره  بزرگداشت  صدرالمتألهین ، 1374/11/15(.

4. عالمه طباطبایى انسـانى کامالً متشـرع، مواظـب، دائم الذکر، متعبد، 
اهل تفسـیر و حدیث بود و مراتب باالى علمى، فقهى و اصولى داشـت. 

او فعـال بود و با جرأت فلسـفه را ادامـه داد و عقب نزد.

5. عالمـه طباطبایـى مـورد تهاجم قرار گرفـت و در حـوزه علمیه قم با 
فلسـفه و تدریس اسـفار مالصدرا از سـوى ایشـان(ره) مخالفت شد و 

ایشـان مجبور شـد شـفا تدریس کند.
مقـام معظم رهبـری درباره مکتب فلسـفی مالصدرا می فرماید: »مکتب فلسـفی 
صدرالمتألهیـن همچـون شـخصیت و زندگی خـود او، مجموعه درهم تنیـده و به 
وحدت رسـیده چند عنصر گران بها اسـت. در فلسـفه او از فاخرترین عناصر معرفت 
یعنـی عقل منطقی و شـهود عرفانی و وحـی قرآنی، در کنار هم بهره گرفته شـده 
و در ترکیب شـخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشـفه عرفانی و تعبد 
و تدیـن و زهـد و انـس با کتاب و سـنت، همه با هم دخیل گشـته و در عمر علمی 
پنجـاه  سـاله او رحله های تحصیلی به مراکـز علمی روزگار، بـا مهاجرت به کهک 
قـم بـرای عزلـت و انـزوا و با هفت نوبـت پیاده احرامی حج شـدن، همـراه گردیده 
اسـت«  )پیام به مناسبت همایش جهانی بزرگداشـت صدرالمتألهین، 1378/3/1(.

ایشـان همچنیـن می فرمایـد: »مکتـب فلسـفی صدرالمتألهیـن همچـون همـه 
فلسـفه ها در محـدوده ملیـت و جغرافیـا نمی گنجـد و متعلـق به همه انسـان ها و 
جامعه هـا اسـت. همواره همه بشـریت به یـک چهارچوب و اسـتخوان بندی متقن 
عقالیی برای فهم و تفسـیر هسـتی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین 
پایه مسـتحکم و قابل قبولی نمی تواند بشـریت را به فالح و اسـتقامت و طمأنینه 
روحـی برسـاند و زندگـی او را از هدفی متعالی برخوردار سـازد و چنین اسـت که به 
گمـان ما فلسـفه اسـالمی به ویژه در اسـلوب و محتـوای حکمت صدرایـی، جای 
خالـی خویـش را در اندیشـه انسـان ایـن روزگار می جویـد و سـرانجام آن را خواهد 
یافت و در آن پابرجا خواهد گشـت« )پیام به مناسـبت همایش جهانی بزرگداشـت 

صدرالمتألهین، 1378/3/1(.

6. مـا مقلـد آقاى بروجـردى بودیم و االن هم با چشـم تجلیل و تعظیم 
به ایشـان نـگاه مى کنیم؛ امـا باألخره هرچه بـود، نتیجه اش این شـد. 

این نباید تکرار شـود.
از نظـر مقام معظم رهبری، تعطیلی درس اسـفار عالمه طباطبایـی و آن برخوردي 

که با ایشـان شـد، نتایج نامطلوبی داشـت و نباید دوباره مشـابه آن تکرار شـود.

7. نتیجه مخالفت با تدریس فلسفه و اسفار این شد که:
 الف) سـطح تفکرات و معرفت فلسـفى ما در جامعه و بین علماى دین 

محدود است. 
ب) جا داشـت امروز تعداد زیادى اسـتاد درجه  یک از شـاگردان عالمه 

در قم و دیگر شهرسـتان ها داشته باشـیم که نداریم. 
ج) باید جریان فلسـفى که به وسـیله عالمه طباطبایى پایه گذارى شد، 

به شـکل وسیعى گسـترش مى یافت که نشد.

  
«امید است  در سایه  این  تالش ها افکار مالصدرا محافل  علمى  دنیا 
را فرا بگیرد و این  متاع  معنوى  و باارزش  به  عنوان  عالى ترین  متاع  

به  کشورهاى  دیگر صادر شود»

  

  
از نظر مقام معظم رهبرى، تعطیلى درس اسفار عالمه طباطبایى 
و آن برخوردي که با ایشــان شد، نتایج نامطلوبى داشت و نباید 

دوباره مشابه آن تکرار شود.
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جایگاه علوم عقلى در جهان عرب معاصر
 در ایـن مصاحبـه اسـتاد حـب اهللا چشـم انداز فلسـفه و سـیر آن در جهـان 
عـرب را بـه طـور خالصـه ارائه کرده و مسـائلى چـون توجه نسـل جدید در 
جهـان عـرب به فلسـفه و مقوله عقل عربـى و تفاوت هاى کالمـى بین ایران 
و عرب هـا را بیـان کـرده اسـت. ایشـان جریان هـاي جهـان عـرب و مسـائل 
مطرحشـان را توضیـح می دهـد و نقـاط ضعـف و قـوت آنها را بر مى شـمرد. 
اسـتاد حـب اهللا در ادامـه بـه تفاوت هـاى جریان فلسـفه در فرهنـگ عربى با 
ایـران و همچنیـن اختـالف در روش هـاى بحـث اشـاره کرده اسـت. ایشـان 
در نهایـت، جریان هـاي فکـرى اهل سـنت را در برخـورد با مسـائل جدیدي 
چـون هرمنوتیـک، پلورالیـزم دینـى و ... نـام بـرده و دسـته بندى کـرده و 
نحـوه برخـورد ایـن جریان ها بـا این مسـائل را بیان کرده اسـت. حـب اهللا از 
جغرافیـاى عربـى، مغـرب عربـى را منطقـه اى می دانـد که به جنبۀ فلسـفِى 

مطالعـات دینـى معاصر توجـه بیشـترى می کنند.

فلسفه اسالمى معاصر
ایــن مقالــه بــه طــور کلــى بــه بررســى تفکــرات عــام فلســفى (اجتماعى 
و مذهبــى و ...) در جامعــه اســالمى معاصــر و بــه طــور خــاص جهــان 
ــدا ســه واژه معاصــر، اســالمى و  ــه ابت ــه ک ــن گون ــردازد، ای عــرب مى پ
ــفه در  ــد واژه فلس ــد و می گوی ــن می کن ــود تبیی ــگاه خ ــفه را از ن فلس
عالــم اســالم، معنــاي دقیقــى نــدارد و تفکــرات مذهبــى و اندیشــه هاى 
سیاســى و اجتماعــى و... را در بــر مى گیــرد. نویســنده ســپس در ادامــه 
بــه شــرایط و دالیــل تاریخــى ایجــاد فلســفه معاصــر  می پــردازد و بــراى 
تفکــر اســالمى معاصــر (همــان فلســفه معاصــر) ســه گرایــش عمــده 
اصالحگــرى دینــى، تفکر سیاســى و اجتماعى و اندیشــه علمى ســکوالر 
را بر-مى شــمرد و هــر یــک را بــه همــراه ســیر تایخــى و افــراد مطــرح و 

ــد. ــح مى ده ــان توضی ــاى درونى ش گرایش ه
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جایگاه علوم عقلی در جهان عرب معارص
استاد حیدر حب اهللا*

اشاره
 ...بعـد از شکسـت 1967م از اسـرائیل، در جهـان عـرب، ایـن احسـاس پدیـد آمد کـه نقطه ضعـف وخللى در وضعیـت عرب ها 
وجـود دارد. پـس از ایـن تاریـخ، بسـیارى از جریان هـاى فکـرى، در جهـان عـرب ظهور یافتنـد، و آثار خـود را بر همـه جوانب 
زندگـى عربـى بـر جـا نهادنـد. در دهه هشـتاد مقولـه «عقل عربـى»ـ  به صـورت چشـمگیرىـ  به عنـوان نقطه ضعـف اصلى 
در جامعـه عربـى مطـرح گردیـد. بدین معنا کـه عرب  هـا از امکانات مـادى و انسـانى فـراوان برخوردارند، چنان کـه نقاط ضعف 
متعـددى نیـز دارنـد. به طـور خالصه، نقـاط ضعفى که به چشـم مى خـورد، نمودهـاى مختلف معضلى اسـت که انسـان عربى با 
آن دسـت بـه گریبـان اسـت؛ زیرا که بحران حکومت مسـأله اى جـدا از بحران خانواده نمى باشـد. مشـکل اصلى در این انباشـت 
فرهنگـى اسـت که عقل جمعـى را مى سـازد، و بـه روش خاص به تفکـر مى پردازد، ومسـائل را فیصلـه مى دهد. به این سـاختار 

فکرى عـام، «عقل عربـى» گفته مى شـود.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اسـتاد حیـدر حـب اهلل، متولـد لبنـان، محقـق و مدرس علوم حـوزوی در حوزه علمیه قم اسـت. از ایشـان کتب و مقاالت متعـددی در زمینه تاریـخ، اخالق و معارف اسـالمی به چاپ 

است. رسیده  



١٠٣

لطفـاً، تحلیلى از نفوذ جریان فلسـفى در سـرزمین 
هـاى عربـى را از اوایل اسـالم تا عصـر حاضر بیان 
کنیـد، و دلیل موفقیت و یا عـدم موفقیت این جریان 

نمایید. تشریح  را 
اسـتاد: نمی توان چشـم انداز فلسـفی جهان عرب را، در این 
مـدت طوالنـی و در دو جملـه کوتـاه خالصـه کـرد، ولی به 

بیـان محورهای آن بسـنده می کنم:
یکم: جهان عربـ  همانند سـایر کشـورهاـ  شـاهد درگیری 
شـدید، بیـن جریان هـای متن گـرا، و جریان هـای فلسـفی 
بـود، و همـان گونـه کـه در جهـان اسـالم اتفـاق می افتـد، 
جریان هـای متن گـرا )مقصـود، جریان های سـلفی نیسـت( 
سـلطة امـور محوری و اساسـی جامعـه را در دسـت گرفتند. 
بـه همین دلیل، به فیلسـوفان که در نقش گروهی سـرکوب 
شـده ظاهر شـدند به اتهـام خـروج از دین، یا گمراه سـاختن 
مسـلمانان تجاوز کردنـد. این جریان تا عصـر غزالی )متوفی 
505 م( عـادی بـه نظر می رسـید. اما از آن پـس، رویارویی با 
آراء فلسـفی، وارد مرحله ای پیشـرفته تر گردید، به گونه ای که 

ابن رشـد نیز، نتوانسـت از شـدت آن بکاهد.
دوم: آخریـن گام هـای مهـم، بـرای ایجاد همبسـتگی میان 
عقـل ونص توسـط ابن رشـد )فیلسـوف( برداشـته شـد. ابن 
رشـد سـعی داشـت، منابـع شـناخت را از نـو سـامان دهـد، 
ونظریـه تأویـل معتزلـه را در سـطحی باالتـر به ثمر نشـاند. 
امـا نقش او به نشـر افکار ارسـطو محـدود گردیـد؛ آنچه که 
اروپائیـان از آن بهره هـای فراوان بردند؛ زیرا کـه اروپا را بیش 
از پیش با آراء فلسـفی آشـنا سـاخت. بدین سـان، رنگ شرح 
بـر کارهـای او غالـب شـد، چنـان که، برخـی محققـان او را 
بیـش از آن کـه یک فیلسـوف بدانند، یک شـارح به حسـاب 

می آورنـد.
سـوم: از آغـاز قـرن نوزدهـم میـالدی، جهـان عرب، شـاهد 
یـک رونـد عقل گرایـی جدید شـد کـه از رویارویی بـا غرب 
نشـأت می گرفـت. اما، این روند فلسـفی، به فلسـفه وجودی 
منحصر نشـد؛ بلکه، جنبه هایـی دیگر از زندگی انسـان را نیز 

بر گرفت. در 
بـه نظـر شـما، علـت روى آوردن نسـل جدیـد در 

جهـان عـرب بـه دانش فلسـفه چیسـت؟
اسـتاد: بـه طور معمـول در هـر دوره بیداریـ  کـه در تاریخ 
تمدن هـا یـا ملت هـا بـه وجـود می  آیـد،ـ  تفکر فلسـفی نیز 
ظهـور می کنـد؛ زیرا که تفکر فلسـفی، منظومه مفاهیـم را از 
نو ترسـیم می کند، تا با اجری اصالحات اساسـی در اندیشـه 
جوامـع، راه خیـزش را بـرای آن هـا همـوار سـازد. بـه عنوان 
نمونـه، در تاریـخ اروپا می بینیم که غربـ  علیرغم پیشـرفت 
صنعتـیـ  زمانـی بـه زندگـی پیشـرفته دسـت می یابـد، که 
تفکر فلسـفی در آن وارد مرحله نقد و سـازمان دهی می گردد.

بـه همیـن دلیـل، تصـور می کنـم کـه روی آوردن بـه تفکر 
فلسـفی در محیـط عربـی، بـه نیاز آن بـه بازسـازی تصوری 

کلـی از وجـود وحیـات بـاز می گـردد، کـه بـه نوبـه خـود، 
می توانـد، پیشـرفتی کیفـی را در رویارویـی با شـرایط جدید 
ایجاد کند. عالوه بر این، زبان فلسـفی، تقریباً، بیش از سـایر 
زبان هـا در ایجـاد رابطـه عقلـی میـان ادیـان و فرهنگ های 
مختلـف نقـش دارد، و بـه همیـن دلیـل، توانایـی بیش تری 

بـرای ایجـاد ارتباط بـا فرهنـگ وارداتی غـرب دارد.
مقولـه «عقـل عربى» کـه در ادبیـات کنونى برخى 
فالسـفه رواج یافته چیسـت؟ بیشـتر توضیح دهید.

اسـتاد: منظـور از »عقـل عربـی«، مجموعـه یـا منظومـه 
فکـری اسـت کـه در نتیجـه تالش هـای بـه هم پیوسـته و 
هماهنگ عالمان و اندیشـمندان، ایجاد شـده اسـت. مـراد از 
عقـل در ایـن جا، مفهومی نیسـت که در قبال متن اسـتفاده 
می شـود. چنـان که منظـور از آن فلسـفه یـا مطالعات عقلی 
وجود شناسـی نیسـت. بلکـه، اشـاره ای اسـت بـه مجموعـه 
دسـتاوردهای کلـی عربـی، کـه آگاهـی عربی، شـیوه تفکر 
عربـی، و سـاز و کار تعامـل عربـی بـا همـه امـور را تعییـن 

می کند.
بـرای روشـن تر شـدن موضـوع، بـه تحلیـل انگیزه هـای 
پیدایـش آن در مطالعـات عربی جدیـد، از دیدگاه دکتر محمد 

عابـد الجابری می پـردازم.
بعـد از شکسـت 1967م از اسـرائیل، در جهـان عـرب، ایـن 
احسـاس پدیـد آمـد کـه نقطـه ضعـف وخللـی در وضعیت 
از  بسـیاری  تاریـخ،  ایـن  از  پـس  دارد.  وجـود  عرب هـا 
جریان هـای فکـری، در جهـان عـرب ظهـور یافتنـد، و آثار 
خـود را بـر همـه جوانـب زندگـی عربـی بر جـا نهادنـد. هر 
یـک از ایـن جریان هـا تفسـیر خـاص خـود راـ  از آنچـه در 
سـرزمین عربی اتفاق افتاده بود،ـ  داشـت. کسانی می گفتند: 
علـت، کمبـود امکانات، یا عدم پیشـرفت صنعتـی، یا ضعف 
مدیریـت سیاسـی، یا عقب ماندگـی در زمینه تکنولـوژی، یا 
... اسـت. در دهه هشـتاد مقولـه »عقل عربـی«ـ  به صورت 
چشـمگیریـ  بـه عنوان نقطه ضعف اصلـی در جامعه عربی 
مطـرح گردیـد. بدیـن معنا کـه عرب  هـا از امکانات مـادی و 
انسـانی فـراوان برخوردارنـد، چنان که نقـاط ضعف متعددی 
نیـز دارنـد. بـه طـور خالصـه، نقـاط ضعفـی کـه به چشـم 
می خـورد، نمودهـای مختلـف معضلـی اسـت کـه انسـان 
عربـی بـا آن دسـت بـه گریبـان اسـت؛ زیـرا کـه بحـران 
حکومت مسـأله ای جدا از بحران خانواده نمی باشـد. مشـکل 
اصلـی در ایـن انباشـت فرهنگـی اسـت که عقـل جمعی را 
می سـازد، و بـه روش خـاص بـه تفکر می پـردازد، ومسـائل 
را فیصلـه می دهـد. بـه ایـن سـاختار فکـری عـام، »عقـل 
عربـی« گفتـه        می شـود، که عقلی جمعی بـوده و عقلی 
فـردی، خـاص فـردی معین نمی باشـد. بحث ایـن موضوع، 
بحثـی وجود شـناختی نیسـت؛ زیـرا کـه آن را از زاویه مادی 
یـا مجرد بـودن، یا ارتبـاط با عقـل فّعال بررسـی نمی کنیم؛ 
بلکـه، مطالعـه ی معرفت شناسـانه از آن بـه عمـل می آوریم 

تا سـاختارهای اندیشـه را بازشناسیم؛ سـاختارهایی که قوت 
و ضعفشـان در زندگـی سیاسـی و اداری و اجتماعـی آشـکار 

می گردد.
گمـان می کنـم، ظهـور این مقولـه در مطالعـات عربی جدید 
بسـیار حائـز اهمیـت بـود؛ زیـرا کـه از نـو بـه بررسـی کلیه 
انباشـت های تاریخـی پرداخـت، و راه را بـرای نقـد فرهنـگ 
موروثـی، بـه عنوان زیـر بنای اندیشـه عربی معاصـر، هموار 
سـاخت، و بدیـن ترتیـب مطالعاتی دربـاره ابن رشـد، غزالی، 
شـافعی، و... شـکل گرفت، که جریان های سـنتی را به ویژه، 
در محیـط سنی نشـین برانگیخت و بـه نوبه خـود دوره ا  ی از 
کشـمکش های فکـری را به وجـود آورد؛ آنچه بـا نصر حامد 

ابوزیـد، و دیگـران اتفـاق افتـاد، از جمله نتایـج آن بود.
رواج مباحـث کالم جدیـد در جهـان عـرب به چه 
صورت اسـت؟ از چه نظریه پردازانى تأثیر بیشـترى 
پذیرفتـه اسـت؟ وچقـدر طـرح این مباحـث به نظر 

شـما جدى است؟
اسـتاد: شـاید اسـتفاده از اصطالح »کالم جدید« در فضای 
عربـی، هماننـد جو فرهنگی ایـران غیر مأنوس باشـد؛ زیرا از 
آن، بسـیار کم اسـتفاده می شـود. حتی دکتر حسـن حنفی در 
کتابـش »من العقیـدة إلی الثـورة«، که بازسـازی علم کالم، 
بر اسـاس مبانـی جدید از دیدگاه او به حسـاب می ا یـد، نیز از 
این اصطالح بسـیار کم اسـتفاده کرده اسـت. ایـن اصطالح، 
تنهـا درترجمه های فارسـی به عربی، آن هـم در محیط های 
شیعه نشـین، بـه چشـم می خـورد. بـه همیـن دلیـل، ایـن 
اصطـالح در فضـای عربـی بـه درسـتی فهمیده نمی شـود، 

همـان گونه کـه در ا یران چنین اسـت.
بـا وجـود این، نقـد کالمی در فضـای عربی حضـوری فعال 
دارد. از رسـاله »التوحید« محمد عبده )متوفی1905 م( که در 
آنـ  و در دیگـر تألیفاتـشـ  از تفکـر معتزله جانبـداری کرد، 
بـه ویـژه در موضـوع قضا وقدر که به مسـائل قیام و عملکرد 
ارتبـاط دارد، در ایـن راسـتا، مطالعـات بی شـماری در جهـان 
عـرب تمرکز یافـت. این جریان، سـرانجام به ظهـور افرادی 
انجامیـد کـه بعدهـا بـا نـام »معتزلی هـای جدید« شـناخته 
شـدند، که به عقل نقش بیشـتری در تفسـیر دین دادند، وـ  
با روش های جدیدـ  از سـاز وکارهای تأویل اسـتفاده کردند، 

تا سـرانجام مشـرب های جدیـدی پدید آمد.
امـا، در مـورد جـدی بـودن ایـن کار، اگـر منظـور از جدیـت، 
کارهـای عمیـق باشـد، گمـان می کنـم، محققان عـرب به 
بررسـی موضوع هـای حساسـی در ایـن زمینـه پرداخته انـد؛ 
زیـرا، مطالعـه گرایش های صوفی، فلسـفی و عرفانی بسـیار 
حائـز اهمیـت بـود، هرچنـد بـه روش خـاص آن هـا صورت 
گرفـت. همچنیـن تصـور می کنـم که محمـد عبده، رشـید 
رضـا، سـید قطـب، نصـر حامـد ابـو زیـد، الجابـری، حنفی، 
أرکـون، و دیگـران درا ین زمینه مشـارکت قابـل مالحظه ای 

داشـتند، که جـای مطالعـه دارد.

 از آغاز قرن نوزدهم میالدى، جهان عرب، شاهد یک روند عقل گرایى جدید شد که از رویارویى با غرب نشأت مى گرفت.



نظر شـما دربـا ره تأثیرات علمى و ملمـوس طرح این مباحـث در محافل علمى 
و آکادمیـک جهـان عرب چیسـت؟ مخالفـان و موافقـان این نظریـات کدامند، و 

چگونـه واکنش نشـان مى دهند؟
اسـتاد: مقـوالت علـم کالم جدید آن گونه کـه وارد محیط ایرانی شـده اند، بـه فضای عربی 
راه نیافته انـد. محققـان ا یرانـی، دربـاره این مقوالت مطالعه فلسـفی عمیقی کرده انـد، در حالی 
کـه در فضـای عربـی، ارزش ها ونتایـج آن ها به طور عموم زیر بنای اندیشـه تلقـی گردیده اند. 
مثـاًل، شـاید در جهـان عـرب هیچ بحـث و جدلی دربـاره نظریاتـی، همچون قبض و بسـط، 
کثرت گرایـی دینـی بـه معنـی فلسـفی آن، و قرائت هـای متعـدد وجود نداشـته باشـند، بلکه، 
افـرادی آن هـا را بـه عنـوان     پدیده هـای مسـتقل در شـیوه های اندیشـیدن فـرض کرده اند، 

برخـالف محیـط ایرانی کـه به مطالعه مفصـل و تأمل زیـاد در آن ها می پـردازد.
طبیعتـاً، منظـور ایـن نیسـت که بیـن جریان های اندیشـه عربی، دربـاره این مسـائل اختالف 
نظری وجود ندارد، بلکه، می خواهم این نکته را روشـن سـازم که این مسـائل، آن گونه که در 
ایـران مشـاهده می شـود، در کانون توجـه و پژوهش قـرار نگرفته اند. عرب هـا در موضوع های 
معرفتـی، بـه مسـائل قرآنـی و بحث هایی که پیرامـون قرآن انجام شـده، همچنین به سـنت 
پیامبـر و بحث هـای جانبـی آن پرداخته انـد. چنـان کـه موضوعاتـی چـون اجمـاع، و عدالـت 
صحابـه را بررسـی کرده انـد، و باب بحث های تغییر قرائت فقهی را گشـوده اند، همانند: مقاصد 
الشـریعه عالل الفاسـی و طاهر بن عاشـور و... . همچنین به پژوهش در نظریه زبان شناسـی، 
فوق العـاده توجـه شـده اسـت، به    گونـه ا ی که گروهی، همچـون، نصر حامد ابو زیـد، آن را بر 
قـرآن پیـاده کرده اند به مطالعه مردم شناسـی نیز همت گماشـته اند؛ که از جملـه آن می توانیم 
آثـار »محمـد أرکـون« را نـام ببریم. افـرادی مانند دکتر محمد شـحرور، حتی ریاضیـات را به 
شـیوه ای علمـی بـرای ترسـیم تصوراتی حول فهـم متن دینی بـه کار برده اند. چنان که سـید 
محمـود القمنـی مطالعاتـی در باره جنبـه اسـطوره ایـ  آن گونه کـه نامیده می شـودـ  در دین، 

ورابطه دین واسـطوره ارائه داده اسـت.
بـه ایـن ترتیـب می بینیـم، مهم تریـن افرادی کـه به مسـائل علـم کالم پرداخته انـد، از جمله 

حسـن حنفـی، به تازگـی به بازسـازی چارچـوب علم اصـول فقـه پرداخته اند.
مسـائلی کـه امـروزه، بسـیار مهم جلوه می کنند، بـا آنچه، در دهه پنجاه تا هشـتاد میـالدی از 
اهمیـت برخوردار بودنـد، متفاوتند؛ زیرا، بـه دلیل حضور جریان های مارکسیسـتی وجدال های 
فلسـفی آن هـا، محققـان عرب، بـه بحث های فلسـفی کانت، مارکـس، انگلس و فیلسـوفان 
دیگـر، بیـش از دوره هـای اخیـر توجه داشـتند و مسـأله ایدئولـوژی، بـه دلیل رابطـه ای که با 

مارکسیسـم داشـت، )بـا تمام جزئیاتـش( در بحث های فلسـفی عربـی حاضر بود.
اکنـون، بایـد، به مسـأله ای مهم اشـاره کنیـم و آن در کانون توجه قـرار گرفتن مطالعات دینی 
اسـت کـه به شـکل چشـم گیر از سـوی جریان غیر اسـالم گـراـ  به معنـی متـداول امروزی 
آنـ  بـدان توجه شـده اسـت. از جمله کسـانی که به ایـن مطالعـات روی آورده اند: علی حرب، 
عبد اهلل العروی، محمد عابد الجابری، هشـام جعیط، عبد المجید الشـرفی می باشـند. گویا این 

امر نقش به سـزایی در پیشـرفت مطالعات نقدی داشـته اسـت، به ویژه که متخصصان زبان، 
ادب، شـعر عربـی و     زبان شناسـی، در آن، حضـور قابـل مالحظه ای داشـته اند. موضوع زبان، 
موضوعـی اساسـی اسـت و مطالعـات عربی معاصـر دربارة دین، بـه جنبه زبانی برای بررسـی 

متـن دینـی و تحلیل و تجزیه ریشـه ها و سـاختار آن، اهمیتی فـراوان می دهند.
در مقابـل، گروهـی هسـتند که همه یا بیشـتر ایـن قرائت ها را از اندیشـه دینـی نمی پذیرند و 
نقدهایـی بـر آن هـا نوشـته اند، همچنیـن، فتاوا و احکامـی مبنی بر ارتـداد و کفر نیـز بر برخی 
از آن هـا صـادر شـده اسـت. افـراط برخی افـراد در محکـوم کردن طـرف دیگر، شـکاف های 
اندیشـه ای میـان آن هـا را عمیق تر سـاخته، و اختالف دیدگاه ها را بیشـتربیش تر نموده اسـت.

نظـر شـما دربـاره نقاط قـوت و ضعف این نظریات چیسـت؟ چـه انحرافاتى از 
جانـب برخـى از ایـن دیدگاه ها جهـان عرب را تهدیـد مى کند؟

استاد: از نقاط قوت، می توانیم موارد زیر را نام ببریم:
الـف( دور بـودن ایـن نظریـات از مسـائل انتزاعـی، بـه طوری که بـه آن ها طبیعتـی کاربردی 
می دهـد، کـه بیـش از هر چیـز، به نیازهای مـردم می پـردازد. به همین دلیل، بـه منابع اجتهاد 
دینـی و مسـائل شـریعت و امـوری که بـه آن مربوط می گردنـد، بیش از فلسـفه، عرفان علوم 
انسـانی و موضوعـات دیگـر )زن وآزادی و...( توجـه شـده اسـت. مثاًل، در نوشـته های کالمی 
حسـن حنفـی بـه ویـژه، مقدمـه کتاب »مـن العقیـدة إلی الثـورة«، تبدیـل این علـم کالم به 
علمـی مفیـد در زندگـی عملـی انسـان، از دغدغه هـای مهم به شـمار می آیـد، تا بـه راه حلی 
بـرای مشـکالت امروزیـن انسـان عربـی، چه در زمینه سیاسـت یـا امنیت و یا اقتصاد دسـت 
یابـد. ایـن تالش هـا نمونه آشـکاری اسـت از نحـوه پرداختـن بسـیاری از محققـان عرب به 

موضوع هـای نظـری انتزاعی.
ب( اهتمـام روز افـزون به مطالعات تاریخ اندیشـه، در بازسـازی تصویر فرهنگ موروثی نقشـی 

مثبت ایفـا می نماید.
ج( نکتـه مثبـت دیگر که بسـیار مهم اسـت، اهتمـام، به آخرین دسـتاوردهای مطالعـات زبان 

شناسـی و هرمنوتیکـی، در کلیه زمینه هـای قدیم و جدید آن می باشـد.
د( پیگیـری فعـال دسـتاوردهای شرق شناسـان وطرح های نقدی آنـان نیز، در ایجـاد دیدی باز 

به مسـائل مهم و بنیادی نقش مهم داشـته اسـت.
در راستی پیگیری دستاوردهای دیگران، شاهدیم که در محیط عربی و میان شیعیان در درجه 
اول، سـپس در محیـط سـنی به مطالعات ایرانی توجه می شـود. از این رو، درجـه ای از توجه به 
اندیشـه ایرانی را در مغرب، لبنان و برخی کشـورهای حاشـیه خلیج فارسـی مشـاهده می کنیم. 
همچنیـن حرکـت فعال ترجمـه را نیز می یابیم، کـه در ایـران نظیر آن یافت نمی شـود. بدین 
جهـت اندیشـمندان ایرانـی را بـه توجـه جدی به ایـن موضـوع و ترجمة دسـتاوردهای متنوع 

عربـی، بـرای پربار تر کردن چشـم انـداز فرهنگی ایران دعـوت می کنم.
اما برخی نقاط ضعف عبارتند از:

یـک. وام گرفتـن برخـی مفاهیـم از غـرب، به گونـه ای که سـاختار منظومـه معرفتی مفاهیم 

امتداد فلسفه اسالمى در زمینه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى(2)
«مى توان در همین مبانى موجود فلسفى ما، نقاط مهمى را پیدا کرد که اینها چنانچه گسترش داده بشود و تعمیق بشود، جریان هاى 
بسیار فیاضى را در خارج از محیط ذهنیت به وجود مى آورد [و] تکلیف جامعه را... تکلیف ِ حکومت را... تکلیف اقتصاد را معّین 

مى کند. بگردید دنبال اینها. اینها را مشخص بکنید [و] روى آنها کار کنید؛  آن وقت یک دستگاه فلسفى درست کنید».
«از وحدت وجود، از �بسیُط الَحقیَقِۀ ُکلُّ األْشیاِء� ... [از]  همین مبانى مالصدرا که هست... از بسیارى از اینها مى شود یک دستگاه 
ِ  اجتماعى، سیاسى،  اقتصادى درست کرد؛ فضالً  از آن فلسفه هاى ُمضاف... [مانند]  فلسفه اخالق، فلسفه اقتصاد... بنابراین این  فلسفى 

یکى از کارهاى اساسى است که این کار را هم، هیچ کس غیر از شماها  نمى تواند بکند».
کالم رهبرى
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غربی را به شـکلی نادرسـت بـه کار می گیرد. این مسـأله ای 
اسـت کـه بیش از یک منتقـد، از قبیل دکتر جرج طرابیشـی 
بـر طـرح محمـد عابـد الجابـری در نقـد عقـل عربـی وارد 

کرده انـد.
دو. نبود مطالعات فلسـفی وکالمی ریشـه ای درباره مقوالتی 
کـه صدر نشـین فرهنگ عربـی     گردیده اند، بـدون آنکه بر 

بنیادی فلسـفی در عرصه اسـالمی استوار باشند.
سـه. افـراط در نقـد فرهنـگ موروثـی، بـه گونـه ای کـه 
قرائت هـای غیـر واقع بینانه ای از آن به عمـل می آ یند. گاهی، 
ایـن افـراط بـه دلیل کشـمکش سیاسـیـ  اجتماعـی میان 
جریان هـای جهـان عـرب بـه وجـود می آیـد. ایـن وضعیت، 
گـروه ناقـد را بـرآن مـی دارد کـه بـرای مخـدوش نمـودن 

مشـروعیت طـرف مقابـل اسـتفاده نمایند.
الزم اسـت، فضای اجتماعیـ  سیاسـی جهان عرب )سـنی( 
را بـه دقت مـورد مطالعه قرار دهیم؛ زیـرا، جنبش نقد فکری 
بـا امواجـی از تـرور و احـکام قضایـی در سـه دهـه گذشـته 
مواجه بوده اسـت و این امری اسـت که بر حجم مشـکالت 
افـزوده اسـت. عـالوه برایـن، سـرکوب فجیعـی کـه برخی 
حکومت هـای عربـی ضـد جریان هـای اسـالمی وچپ گـرا 
اعمـال کردنـد، آثـار خـود را بر مناقشـه های فکـری بر جای 
گذاشـته، بـه گونـه ای کـه موضـوع حکومـت، از مهم تریـن 
مسـائل اندیشـه عربـی معاصـر گردیده و ایـن مهـم، در آثار 
اندیشـمندانی چـون برهان غلیـون، رضوان السـید و دیگران 

کاماًل آشـکار است.
بـه نظـر حضـرت عالـى، تفـاوت جریان فلسـفى 
حاکـم بـر فرهنـگ ایرانـى وفرهنـگ عربى چـه در 

قـرون پیشـین وچـه در عصـر حاضر چیسـت؟
اسـتاد: در عصـر حاضـر میـان چشـم انداز عربـی و ایرانـی 

دارد: تفاوت هایـی وجـود 
یکـم. مدتی طوالنی اسـت کـه محققان عرب بـه مطالعات 
معرفت شناسـی بیش تـر اهمیـت داده انـد و توجـه خـود را 
بـه منابع معرفـت دینـی و بازشناسـی ارزش آن هـا معطوف 
داشـته اند تـا ارزش شـناختی آن هـا را شناسـایی کننـد. ایـن 
مسـأله در مقولـه »عقـل عربـی« کـه بیـش از یـک دهـه 
محققـان عـرب را به خود مشـغول کرده اسـت، بـه اوج خود 
رسـید. امـا در فضـای ایـران، فلسـفه           وجود شناسـی از 
دیرباز تا به امروز حاکم اسـت. در حالی که اندیشـه عربی جز 
برای رسـیدن به تفسیری معرفت شناسـانه به آن نمی پردازد.
در دهـه نـود میالدی، ایران شـاهد طرح گسـترده تر مسـائل 
معرفت شناسـی به واسـطه تألیفات دکتر عبد الکریم  سروش، 
و منتقدان وی بود و امروزه، شـاهد حضور چشـمگیر اینگونه 

مطالعات  می باشیم.
دوم. روش هـای بحـث منطقی فلسـفی عقلی، بـر مطالعات 
نویـن کالمی در ایرانـ  غالباـً  سـایه افکنده اسـت. در حالی 
کـه چنیـن روش هایـی در جهان عرب مشـاهده نمی شـوند. 

بـه عبارتـی دیگر، روشـنفکران عـرب، دیگر با ایـن روش به 
مسـائل نمی پردازنـد، بلکه، تمایـل دارنـد، روش نقد تاریخی، 

یـا روش عملگـری نفعی را بـه کار برند.
سـوم. محققـان عـرب، بـه آثـار دینـی غربـی کـه از رنگـی 
وجود شناسـانه یـا عرفانـی برخوردارنـد، عنایـت نورزیدنـد. 
برخـالف محققان ایرانـی که تجربه عرفانی غرب برایشـان، 
بسـیار مهم جلوه کرد. و اندیشـه های ولتر اسـتیس، رودولف 
اتـو، بالنتینـگا، جـان هیـک و... را بـا دقـت بسـیار مطالعـه 
نمودنـد. به عبارتی دیگر، متخصصان مسـائل دینی در غرب 
در مقایسـه با شرق شناسـان منتقد اندیشـه دینی یا اسالمی، 
حضـور گسـترده تری در فرهنـگ معاصـر ایرانـی داشـته اند. 
وضعیـت جهـان عـرب از ایـن حیث بـه عکس ایران اسـت؛ 
زیـرا، به شرق شناسـان بیش از هر گروه دیگر توجه می شـد. 
میل شـدید به عرفـان و تصوف، در فرهنـگ و ادبیات ایرانی 
نقشـی مهم ایفا کـرد، در حالی که ایـن میل در محیط عربی 

کم رنگ تـر بـود.
برخـورد حوزه هـاى دینـى اهـل سـنت، بـا طـرح 
مباحـث کالم جدیـد، ماننـد هرمنوتیـک، پلورالیـزم 
دینـى، تعـدد قرائت هـاى دینـى و ... چگونـه بـوده 

؟ ست ا
اسـتاد: در فضـای سـنی، گروه هایی متعدد حضـور دارند که 

هـر یـک از آنان موضع گیـری خاص خـود را دارند:
گروه یکم: کسـانی هسـتند که مطـرح کردن مسـائل جدید 
علمـی را به صورت قاطع رد می کنند. جریان سـنتی، نماینده 
ایـن گروه اسـت که برخـی جنبش های دینی در کشـورهای 
خلیـج فارس از آن پشـتیبانی می کننـد. این گروه، پـاره ای از 
ایـن اندیشـه ها را کفر و گمراهی می دانـد، و پرداختن به آن ها 
را حـرام می شـمارد وـ  تـا حـدی کـه در تـوان داردـ  بحـث 
دربـاره آن هـا را منـع  می کنـد. گفتنـی اسـت: این گـروه، به 
واسـطه امکاناتـی که در اختیـار دارند، در صـدور برخی احکام 
قضایی ضد روشـنفکران کشـورهای عربـی، همچون مصر، 
نقـش فعـال داشـته و توانسـته اند در مکان های متعـددی از 

نهـاد دینی اهل سـنت نفـوذ کند.
گـروه دوم: کسـانی همچـون دکتـر محمـد عمـاره در مصر 
کـه تمایـالت اعتزالی معتدلی دارنـد. این گـروه، در دهه های 
گذشته، جزئی از نهضت انتقادی، و احیاگرانه بود، ودر راستای 
ترویـج اندیشـه های اصالحگـران دینـی، همچـون محمـد 
عبـده، رشـید رضا، محمود شـلتوت و عبد الرحمـن کواکبی، 
فعالیـت داشـت. اما بعدها احسـاس نمود کـه مطالعات جدید 
راه افـراط در پیش گرفته اسـت؛ زیرا، افرادی بسـیار در جهان 
عرب، برخی از سـران جنبش انتقادی اندیشـه دینی جدید را 
مارکسیسـت، یا سوسیالیسـت های گذشـته می داننـد که بعد 
از مـرگ جنبش هـای کالسـیکی چـپ در جهان عـرب، )به 
روش خـود( وارد اندیشـه دینی شـدند. به همیـن دلیل، میان 
انتقـاد اسـالمی، و انتقـادی که این گـروه ارائه می دهند، تمیز 

قائلنـد. همچنیـن، ارتباط برخی افـراد جریان انتقـادی جدید، 
همچـون عبد اهلل عروی، با حکومت، باعث گردیده اسـت که 

بـا احتیـاط بیش تری بـا آنان رفتار شـود.
گروه سـوم: گروهی هسـتند کـه انگیزه هایی ملـی )نه دینی( 
دارنـد، همچـون جـرج طرابیشـی، کـه در نقـدش بـر طـرح 
الجابـری، اظهـار داشـت: »الجابـری برخـوردی شایسـته بـا 
عقـل عربی نداشـته اسـت«. بـه همین دلیل، نقد طرابیشـی 
علیرغم مسـیحی بودنش از قوی ترین نقدها به حسـاب آمد، 
کـه غوغایی بسـیار در جهان عـرب به راه انداخـت. از این رو، 
آنـان، برخـی جوانـب جنبـش انتقادی را تالشـی بـرای کنار 
نهادن پروژه ملی عربی، ومشـخصاً طـرح جمال عبد الناصر، 

می دانستند.
گـروه چهارم: کسـانی هسـتند کـه تمایالتی دینـی با رنگی 
صوفـیـ  عقالنی داشـتند، همچـون دکتر طـه عبد الرحمن. 
برخـی واکنش های این گروه، بسـیار عمیق بـود، به ویژه که 
در کشـور مغـرب عربـی پا گرفته اسـت، که به وجه فلسـفی 

در پرداختن به مناقشـه ها معروف اسـت.
ایـن مباحـث، در چه کشـورها و مناطقـى، بیش تر 

ومؤثرتـر مطـرح شـده اند؟ و دلیل آن چیسـت؟
اسـتاد: مشـهور اسـت، مغـرب عربـی )شـمال افریقـا(، بـه 
جنبه فلسـفی مطالعـات دینی معاصـر توجه عمیق تـر دارند. 
بـه همیـن دلیل، مؤلفـان مغربی، بافتی پیچیـده از معضالت 
ارائـه می دهنـد. مغربی هـا به طـور عموم، با فرهنگ فرانسـه 
و فلسـفه های اروپایی، بسـیار در آمیخته اند. از این رو، روشـی 
فلسـفی در برخـورد بـا پدیده هـا و مقـوالت مختلـف دارنـد. 
حتـی، آنـگاه کـه بـه هرمنوتیـک و مطالعـات زبان شناسـی 
می پردازنـد، ایـن امـر بـه خوبـی آشـکار می گـردد. می توان 
گفـت: مغرب عربی، خود را پرچمـدار جریان انتقادی و عقلی 
جدیـد به حسـاب مـی آورد. این »خود برتر بینی« باعث شـده 
اسـت کـه آنـان، شـخصیت های مغربـی )مغـرب عربـی به 
شـکل عـام( ، همچـون ابن رشـد، طاهـر بن عاشـور، عالل 
الفاسـی، ابـن بادیـس، و... را سـمبل های ایـن جریان معرفی 
کننـد، و طرح هـای شـرق عربـی را مـورد انتقاد قـرار دهند.

همیـن مسـأله، انتقاد گروهـی دیگر، همچون حسـن حنفی، 
را در مصـر، سـوریه و... برانگیختـه و تقسـیم منطقـه ای در 

سـرزمین عربـی را مـردود اعـالم کردند.
در میان شـیعیان عرب نیز، به فلسـفه و کالم جدید، توجهی 
آشـکار می بینیـم، به ویـژه معتقدم: به خاطر پیگیـری آخرین 
ترجمه هـای اخبار فرهنگی ایران، )دهة هشـتاد قرن بیسـتم( 
در محیـط عربـی شـیعی جدیـد، آثار قابـل اعتنـا و غیرقابل 

انـکاری به وجـود آمده اند.

منبع:
 www.hawzah.net 
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فلسفه اسالمی معارص
حسن حنفی / ترجمه دکتر موسی مالیري*

اشاره
....هجـوم فرانسـه به مصـر که به رهبـري ناپلئـون بناپارت صورت گرفت نخسـتین ُشـک فرهنگی بـود. اندیشـورانی که ارتش 
را همراهـی می کردنـد بـه تأسـیس «مؤسسـه» و انتشـار روزنامه اقـدام کردنـد، امکانات چـاپ به عربی و فرانسـه فراهم شـد، 
اطالعـات گـردآوري شـد و گـزارش اوضاع مصر به نـگارش درآمد. چهـره اي از دنیاي جدیـد رخ نموده بود و همچـون آینه اي بود 
که هرکس خود را درآن نظر می کرد. مبلغین مسـیحی مــخصوصاً در سوریــه و لبنان بــه تأسـیس مدارس و دانشکده هــاي 
جدیـد پرداختنـد، هم چنان که از تشـکیل انجمن هـاي علمی و ادبی غافـل نبودند. ازسـوي دیگر حرکت شرق شناسـی به چاپ 
متـون کالسـیک و مطالعـه ي تاریخ جهان اسـالم کمک کـرد. مدارس جدیدي تأسـیس شـد، دانشـجویانی به منظـور فراگیري 

علـوم جدیـد به اروپا اعزام شـدند، بسـیاري از نویسـندگان از اروپا دیدن کردند و گزارش سـفرهاي خویــش را نوشـتند....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دکتر موسی مالیری استادیار گروه فلسفه دانشگاه اسالمی واحد تهران مرکز است.

دکتر حسـن حنفی، متفکر معاصر مصری، دارای دکترای فلسـفه از دانشـگاه سـوربون فرانسـه اسـت. شـهرت این دانشـمند عرب به دو دلیل اسـت: 1. تأسـیس جریان چپ اسالمی در 
مصـر 2. ارائـه نظریـه التجدیـد و التراث)بازسـازی و میـراث(. مجموعه آثار این متفکر در سـه حوزه تألیف یافته اسـت: 1. حوزه بازسـازی یا تجدد در میراث اسـالمی 2. غرب شناسـی 3. 

بازشناسـی مسـائل مربوط به واقعیت معاصر مسلمانان.



١٠٧

نویسـنده در این مقاله نخسـت گرایش هاي مطرح در فلسـفه 
معاصـر در جهـان عـرب را مـورد بررسـی قـرارداده سـپس به 
معرفـی مهمتریـن پروژه هاي تحقیقاتـی این قلمـرو پرداخته 

است.
تاریخ، جغرافیا، موقعیت و گرایش ها.

براي گفتگو پیــرامون فلسـفه اسالمی معاصر، نخست بایــد 
در باب ســه واژه معاصر، اسالمی و فلسفــه سخن بگوئیـم.  
بیــن دانشـمندان درخصوص این که تعبیر »معاصر« دقیقــًا 
شـامل چه دوره اي می شـود وحدت نظر نیست و آشکار نیست 
کـه آیــا قرن نوزدهم را نیز در بر می گیرد، یــا بــا نظـر به این 
که به احتمال زیاد فلسـفه  قرن نوزدهم را بایــد فلسـفه  مدرن 
اسـالمی بدانیـم، تعبیـر »معاصـر« فقط شـامل فلسـفه  قرن 
بیسـتم می شـود؟ برخی از دانشـمندان نیـز برآنند کـه تفاوت 
بـارزي بین »معاصـر« و »مدرن« وجـود ندارد؛ چراکـه این دو 
واژه بـه درسـتی بصـورت هم معنـی بکار می رونـد. به هرحال 
این دو اصطالح از زمان نخسـتین ارتباط عقلی جهان اسـالم 
بــا غـرب رواج یافته انـد، ارتباطـی که در مصر با اندیشـمندي 
چون الطهطاوي )1801- 73( و در هند بــا احمدخان )1817- 

98( آغاز گردید. 
واژه »اسـالمی« نیـز بــر غالـب محصـوالت عقلـی در عالم 
اسـالم اطـالق می شـود و قطعـاً عام تـر و دقیق تـر از واژه ي 
»عربـی« در تعبیـر »فلسـفه عربی معاصر« اسـت که غالبــًا 
درجهـان عرب و بین مستشـرقین بکار مـی رود. درمواردي نیز 
دو اصطالح »عربی« و»اسـالمی« به جاي یکدیگر اسـتعمال 
می شـوند. در ایـن صـورت »عربـی« نـه تنهـا بـر جغرافیـا ي 
عالـم اسـالم  بلکـه بر یک زبـان داللـت دارد. آري بسـیاري از 
نوشتــه ها در عالم اسـالم امـروزه به زبان عربی اسـت اگرچه 
بخشـی نیز به انگلیسی، فرانسـه، فارسـی، اردو و دیگر زبان ها 
نوشته می شود. آنچــه امروزه جهان اسالمی معاصر می نامیم، 
روزگاري موجودیت سیاسـی واحدي داشـت، یعنی امپراطوري 
عثمانـی و ایالت هـاي نیمـه مسـتقلی کـه امروزه کشـورهاي 

مسلمان یــا عرب خوانده می شوند. 
بعضـی از مناطـق بــه دالیـل جغرافیایی و تاریخی فعال تــر 
از سـایر نقـاط بودنـد. مصـر، سـوریه، ترکیـه و هنــد در تولید 
محصوالت عقلـی پرثمرتر از بقیه  عالم اسـالم بوده اند. در این 
میان نخستین ُشـک فرهنگی را مصر، بواسطه هجوم فرانسه 
)1798- 1801( متحمل شـد. ایــن ماجرا قبل از مستــعمره 
 سـازي الجزایر توسـط فرانسـه درسـال 1830 و تصرف عدن 
توسـط انگلیـس در1939 رخ داد، سـوریه بواسـطه مبلغیـن 
مسـیحی و مسـیحیان آن کشـور با فرهنگ غربـی در ارتباط 
مسـتقیم بـود. ترکیـه نیز کـه پایتخت جهـان اسـالم و مرکز 
خالفِت[عثمانی] بود تحت تأثیر ارتباط مسـتقیم با غرب مایل 
بـود که از اسـتیالي امپراطـوري عثمانی صرف نظـر کند و به 
مـدد ترکان جـوان، غـرب را به عنوان الگوي تجـدد برگزیند. 
هریک از این چهار مرکز شـامل مناطق گسـترده اي می شـد: 

مصر، شـمال آفریقا را در بر می گرفت، سـوریه، لبنـان و اردن را 
شـامل می شد، ترکیه تا پهناي شـمال عراق و آسیاي مرکزي 
گسـترش داشـت و هنـد از سـوي غـرب، ایـران، پاکسـتان 
و افغانسـتان و از سـوي شـرق، مالـزي، اندونـزي و فیلیپین را 
در بر می گرفـت.  بی شـک مصـر مرکـز خالقیت هـاي عقلی 
مسـلمانان بـوده و در قلـب جهـان اسـالم جاي داشـت. مصر 
شـاید بـا حکومـت و فرمانروایـی محمدعلـی، وارث طبیعـی 
امپراطوري عثمانی بود. بیشـتر اندیشـمندان سـوریه نیز وقتی 
به شـهرت رسـیدند که به مصر مهاجرت کردند، براي سـودان 
مصر همانند دروازه ا ي شـمالی  بسـوي غرب و بسـوي تجدد 
بود. اصالح گري اسـالمی نخست در مصــر ظهورکرد و از آن 
جا بــه شـرق عالم اسـالم یــعنی مالزي و اندونزي گسترش 
یافت. مصر در دوره  فرمانروایی محمدعلی بـراي تمـام شمال 
آفریقا و آسیا و حـّتی بـراي ژاپن تـا دوره  میجی الگوي تجـدد 
بــه حسـاب می آمد. ویژگی هایی چـون وحدت قومـی، پیوند 
اجتماعـی، قـدرت مرکـزي، میـراث تاریخی و تعلیـم و تربیت 
مذهبی، مصر را به مثابــه  مهد فلسـفه اسالمی معاصر مطرح 

می کند.
واژه »فلسـفه« در عالم اسـالم معنی دقیقی ندارد. ایـن واژه نه 
بر روش خاصی داللت دارد، و نه مبین سیسـتم ویژه اي اسـت. 
ایـن واژه بـا گسـتره ي وسـیع معنایـی خـود حّتـی اصالحات 
مذهبـی، اندیشـه هاي سیاسـی اجتماعـی و تفکـرات علمـی 
سـکوالر را در بر می گیـرد. لــذا واژه  »تفکر« براي این گسـتره  
معنایی مناسـب تر از »فلسفه« اسـت. در برخی از دانشگاه هاي 
عـرب واژه »تفکـر« را بـراي ایـن گونه مباحث بـکار می برند 
و معتقدنـد کـه واژه »فلسـفه« از دقـت نظري کافـی برخودار 
نیست و از این جهت حّتی به نحوي با رسائــل مونتنی )قرن 
16( و نیز با نوشـته هاي عمومی دوره روشن اندیشـی فرانسـه 
شـباهت دارد. هنوز هم فلسـفه اسـالمی معاصر به مثابه  یک 
نظـام ظهـور نکرده اسـت، زیرا تا به امروز باز هم سـنت اسـت 
که نقش معرفت شناسـی، خداشناسی و ارزش شناسـی را بازي 
می کند. سـه قضیه فلسـفی: خـدا وجـود دارد، جهـان مخلوق 
اوسـت و نفـس جاودانـه اسـت، هنوز هـم اصولـی بی چون و 
چـرا تلقـی می شـوند. هنوز یـک پیونـد معرفت شناسـی بین 
گذشـته و حال پدید نیامده اسـت تــا به فلسـفه اي آزاد شـبیه 
آنچـه در دوره رنسـانس غـرب پدیـد آمـد، مجال رشـد دهد. 
بـه هرحـال شـرایط تاریخـی به تولد فلسـفه معاصراسـالمی 
منجـر شـد. هجوم فرانسـه بـه مصر که بـه رهبـري ناپلئون 
بناپـارت صـورت گرفـت نخسـتین ُشـک فرهنگـی بـود. 
اندیشـورانی کـه ارتـش را همراهـی می کردنـد بـه تأسـیس 
»مؤسسـه« و انتشـار روزنامـه اقـدام کردند، امکانـات چاپ به 
عربی و فرانسـه فراهم شـد، اطالعات گردآوري شـد و گزارش 
اوضـاع مصـر به نـگارش درآمد. چهـره اي از دنیـاي جدید رخ 
نمـوده بـود و همچـون آینـه اي بود که هرکـس خـود را درآن 
نظر می کرد. مبلغین مسیحی مــخصوصاً در سوریــه و لبنان 

بــه تأسـیس مـدارس و دانشکده هــاي جدیـد پرداختند، هم 
چنـان که از تشـکیل انجمن هاي علمی و ادبـی غافل نبودند. 
ازسـوي دیگر حرکت شرق شناسـی به چاپ متون کالسـیک 
و مطالعـه ي تاریخ جهان اسـالم کمک کرد. مـدارس جدیدي 
تأسـیس شـد، دانشـجویانی به منظـور فراگیري علـوم جدید 
بـه اروپـا اعـزام شـدند، بسـیاري از نویسـندگان از اروپـا دیدن 
کردند و گزارش سـفرهاي خویــش را نوشـتند. صنعت چاپ 
توسـعه یــافت و فرصت هایـی را بــراي انتشـار ایده هـاي 
نـو و توسـعه  فرهنگـی پدیـد آورد. ترجمـه از زبان هـاي غربی 
بـه عربی بـراي مسـلمانان و اعـراب فرصت آشـنایی با تفکر 
جدیـد را فراهـم کـرد  طبقه بندي متفکرین مسـلمان معاصر 
دشـوار اسـت. احمدامیـن منتخبـی از آن ها را فقـط به ترتیب 
تاریخـی لیسـت کرده اسـت. جرجی زیـدان آن ها را براسـاس 
حرفـه بـه: خانواده سـلطنتی، شـاهان و شـاهزادگان، ژنرال ها، 
حرکـت  پیشـگامان  قدیسـان،  تاجـران،  اقتصاددانـان،  وزرا، 
علمـی، روزنامه نگاران و ادیبــان دسـته بندي می کنـد. در این 
جـا طیف تقسـیم بندي بسیارگسـترده اسـت و همه  مشـاهیر 
را در بر می گیـرد. م.م.موسـی متفکریـن را بـه شـش گـروه: 
متفکریـن لیبـرال و رادیـکال، اصالح طلبـاِن حامـی و حـدت 
عثمانـی، واپس گرایان حامـی وحدت عثمانی، اصـالح طلباِن 
مدافع اتحاد عربی و اتحاد اسـالمی، ناسیونالیسـت هاي عرب، 
و درنهایـت اصالح طلبـان حامی تجزیه  عثمانی تقسـیم کرده 
اسـت. در این طبقه بندي غالبــاً گرایش هاي متفکرین نیز به: 
اتحـاد عربی، اتحاد اسـالمی، ناسیونالیسـم عرب، لیبرالیسـم، 
اصالح طلبی و رادیکالیسم آشکار شده اسـت.)ا . المحافظ(1 در 
تقسـیم بندي دیگري چهارگرایش: مذهبی، سیاسی، اجتماعی 
و علمی را مبنا قرار می دهد)ح . شرابــی(2 در طبقه بندي دیگر 
عمده دانشـمندان را درسـه گروه: پیشگامان ادبیات، پیشگامان 
فرهنـگ و تعلیم و تربیت و پیشـگامان تفکرعلمی سکــوالر 
قـرار داده اسـت. و)م.ج.االنصـاري( در آخــرین تقسـیم بندي 
سعی می کند بیــن سه گروه: سنت گرایان یـا محافظه کاران، 
تجـددخواهان یـا غـرب گرایـان و قـائلین بـه وحدت عـقایـد، 
تمایـز قائل شـود.  به هرصورت در تفکراسـالمی معاصر سـه 
گرایـش عمـده وجـود دارد: اصالح گري دینی، تفکر سیاسـی 
اجتماعی و اندیشـه ي علمی سـکوالر. گرایش اول کارخویش 
را بـا مذهـب آغاز می کند، دومی با حکومت و سـومین گرایش 
بـا علـم. بدین ترتیب متفکرین در سـه جبهه ي: سـنت کهن 
اسـالمی، سـنت جدیـد غربـی و واقعیت هـاي کنونـی جهان 
اسـالم و عـرب، کـه جایگاه تقابل این دو سـنت اسـت، صف 

کشیده اند.
احیاگران دینی از سـنت بازسازي شـده اسالمی دفاع می کنند، 
اگرچه دسـتاوردهاي علمی غرب همچون: آزادي، دموکراسی، 
عدالت اجتماعی و پیشـرفت علمـی اش را می پذیرنـد؛ درعین 
حـال بنیادهـاي متافیزیکی فرهنگ غربی مثل ماتریالیسـم و 
الحـاد را مـورد نقـد قرار می دهند. ازسـوي دیگـر، تفکر علمی 



سـکوالر، سنــِت راکد  و متحجــر را نقد کرده و از سـنت غربی به عنوان الگوي مدرنیسم دفاع 
می کنـد. و اّما سـومین گرایش، یعنی لیبرالیسـم سیاسـی اجتماعـی، درقبـال فرهنگ، موضعی 
بینابیـن و التقاطـی دارد به فرهنگ غربی و فرهنگ اسـالمی، توأمان عنایـت می کند. هریک را 
از نگاه دیگري مطالعه می کند و برآن اسـت که اسـالم، دیانتی لیبرال اسـت و لیبرالیسـم غربی 
بــا ایده آل هاي اسـالم فاصله ندارد؛ بنابراین، هدِف این دیدگاه تأسـیس دولتی اسـت مدرن، که 
از طریق اسـتمرار سنــت با گذشـته  خویش بر سـر پیمان اسـت و به مدد مدرنیسـم غربی به 
آینـده چشـم مـی دوزد. اکنـون گرایش هاي سـه گانه را به تفصیل مورد بررسـی قـرار می دهیم.

اصالح گـري  دینـی
پیشینــه اصالح گـري دینی بـه ابــن تیمیــه)1262- 1327( و تالش هـاي او براي پیراسـتن 
اسـالم از انحرافـات عرفانـی، رکود کالمـی و صورت گرائی فقهی، باز می گـردد. از نظر  او تحول 
اخالقی قدرت سیاسی و مشورت)شوري( بــا رعایا بــه تحوالت اجتماعی منجر می شود. اساسًا 
اصالح گري دینی بــا تحرکات سیاسـی و اجتماعی- مذهبی، آغاز شـد، این تحرکات در مراحل 
اولیــه از نـوع سنتــی)سلفیه( بودند. نهضـت وهابیه درحجاز که بدسـت محمدبـن عبدالوهاب 
)1703- 92( پــایه گذاري شد، صرفاً بــه پیراستن اسالم و بازگشت بــه اصولی چــون تـوحید 
فــرا می خوانـد.  از دیـد آن هـا توحیـد از بُعـد نظري با اصـل تنزیـه، و از بعد عملی با نفـی انواع 
خرافـات و طـرد همه اشـکال شـفاعت و واسـطه بین انسـان و خدا محقق می شـد. الشـوکانی 
)1759- 1839( نیز در یمن تقریبــاً همین نــدا را یعنی: پیراستن اسالم، و نفی هرگونه تأسی3 
و انحـراف سـر داد. درعراق الوسـیس محمـود4 )1802- 53( و شـکري5 )1856- 1924( همین 
نسـخه را با قدري چاشـنی عرفانی تجویــز کردند، در لیبــی نیز م. ا. السـنوي)1787- 1859( و 
پسـرش المهـدي)1859- 1902( همین هدف را یعنی: بازگشـتن به خلوص دینِی صدراسـالم، 
نفـی تأسـی و اقبال به تعالیم عرفانی،پیگیري کردند. در سـودان نیز م. بن. ا. المهـدي6 )1844- 
85( همیـن آمـوزه را، پیرایـش اسـالم، وحدت مذاهـب چهارگانه فقهی، طرد انحرافـات و مبارزه 
بــا فسـاد سیاسـی، تکرار کرد. ایـن نهضت هاي اصالحی  سـلفی به دلیل عملگرائی سیاسـی 
اجتماعـی در سـطح عملی تأثیر گـذار بودند؛ اما تأثیرات نظریشـان ناچیز بود؛ زیرا فلسـفه از زمان 
ابطالـش در تهافت الفالسـفه توسـط غزالـی و فتاوي فقهـی در ممنوعیت آن مانند فتـاوي ابن 

الصالح، همچنـان ممنوع بود. 
علی رغـم ایـن کـه حرکت هـاي دینـی مذکـور تـا آن زمـان بـراي بازسـازي »خـود« و حفـظ 
خلـوص آن در مسـیر تاریـخ تـالش می کردند، مکاتـب اصالح گرانـه دیگري وجود داشـت که 
نسـبت بـه غرب خوش بیــن تر بودنـد. به تدریج درجهان اسـالم شـرایط جدیـدي مثل تصرف 
بخش هایـی از عالم اسـالم بدسـت قدرت هـاي غربی پدید آمـد، ماحصل ایـن وضعیت عبارت 
بـود از عقب ماندگـی »خـود« و پیشـرفت روزافــزون غـرب. دراین فضا این سـؤال مطرح شـد 
کـه چـرا مسـلمین از ترقـی بازمانده اند حـال آن که غـرب به پیـش می تازد.[سـیدجمال الدین] 

افغانـی)1839- 97( پیـش قـراول ایـن حرکت بود او می گفت: جهان اسـالم عقب مانده اسـت؛ 
زیرا مسـلمانان ایمان خویش را از دسـت دادند. آن ها باید خود را از بنــد تعصب رها سـازند و در 
ایـن صورت اسـت کـه علم و ایمان با هم مصالحه می کند. این گونه بازگشـت به سـنت اصیل 
اسـالمی، اعتماد بــه »خویش« را بــارور و تقلید از غرب را طــرد می کند. از نظر او مسـلمانان 
بـه هرتقدیـر باید بدون آن که تقلید کنند بــه تجدد اقبال نشـان دهند. اسـالم امروز قادر اسـت 
تـا به مسـلمین قـوه ي تجدید حیاتی را باز بخشـد تــا ادعاي ارنسـت رنــان مبنـی بر تناقض 
اسـالم و علم را از بــن باطل کنند، اسـالم یک جریان مترقی عظیم در مقابل اسـتعمار خارجی 
و اسـتبداد داخلـی اسـت. »تقدیر ازلی« به معناي رفتار منفعالنه تفسـیر ناصوابـی از آموزه قضا و 
قدر در اسـالم اسـت. مسـلمانان از یک جامعه اند و با موجودیت سیاسـی واحد و اتحاد اسـالمی 
در منافـع و حقـوق آزاد شـهروندي مشـترک اند. ا. الندیمی)1845- 96( تئـوري انقالب را با عمل 
انقالبـی کـه از آزادي، دموکراسـی، حقـوق شـهروندي و وطن پرسـتی، حمایـت می کرد، تلفیق 
کـرد. محمدعبـده)1849-1905( شاگردِ[سـیدجمال الدین] افغانی، منویات اسـتادش را اسـتمرار 
بخشـید. او بـر بنیادهـاي تربیتـی و اخالقی اصالحـات تکیه می کرد. پــاالیش اسـالم از تمام 
صور و اشـکال انــحراف، بــازخوانی نــظام عقیدتی اسـالم در پرتو علوم جدید، دفاع از اسـالم 
در مقابـل سـیطره ي غـرب و اصـالح آمـوزش عالـی، ایده هـاي عبده بودنـد. شـاگرد او، محمد 
رشـید رضـا )1865- 1935( نیـز همین شـیوه را تداوم بخشـید. او به صراحت از اسـتقالِل تفکر 
و آزادي عقـل در عرصـه علـوم تجربـی سـخن می گفت، طرد عقایـد خرافی و رسـوم اجتماعی 
غیراسـالمی، بازگشـت به اسـالم ِسـره اي که در متون مقدس آمده اسـت، طرد جمیع ایده هاي 
اسـالم سـتیز همانند، الحاد، ماده گرائی، و نیسـت انگاري، بازآموزي مسـلمانان و گسترش اسالم 
بــه سراسـر جهان، از ایده هاي او بود. شـکیب ارسـالن)1869- 1946( بازهم آن سـؤال گذاشته 
را تکـرار کـرد: چرا مسـلمانان عقب ماندنـد و دیگران پیش رفتنـد. برنامه ي او دو محور داشـت: 
نخسـت احیاء افتخارات گذشـته ي مسـلمین نه تنها در سـواحل جنوب دریاي مدیترانه بلکه در 
ساحل شمالی آن یعنی در اروپا، و دوم بحران کنونی عالم اسالم و اندیشه براي حل آن. حســن 
ـا، شـاگرد رشـید رضا، )1906- 46( اسـالم را به عنوان یک نظام، براي تعلیم فرد و جامعه  ـّ البن
ترسـیم کـرد. او با تأسـیس حزبی انقالبی براي تحقق بخشـیدن به پـروژه ي انقالبِی: »اسـالم 
درمقابل امپریالیسـم خارجی و اسـتبداد داخلی«، رؤیاي[سـیدجمال الدین] افغانی را تعبیرکرد. این 
حزب، یعنی، اخوان المسـلمین یک تشـکیالت بسـیار مردمی بود که توانسـت  درسـت قبل از 
کودتـاي نظامـی1952 درمصـر قدرت را بدسـت گیرد. سـیدقطب)1906- 66( قبـل از آن که در 
1954 زندانی و شـکنجه گردد برجسـته ترین متفکر »اخوان« بود. کتاب »معالم فی الطریق« او 
کـه اسـالم را در مقابـل جاهلیـت قرار می دهـد و به براندازي تمام حکومت هاي فعلی مسـلمین 
جهـت بنــاکردن جامعـه اي نــو و ایـده آل دعوت می کنـد، حتی امـروز نیز مرامنامـه گروه هاي 
فعال مسـلمان در عرصه سیاسـت و اجتماع اسـت. در سـیر تدریجی ایــن مکتِب اصالح طلِب 
تــجددخواه، از پیشـگامان نخسـتین تــا نسـل هاي امروزي نوعی عدول تدریجی نسبت بــه 

مرکزیت حوزه علمیه قم براي فلسفه
«فلسفه اسالمى... فقه اکبر است و این، پایه دین است. این مبناى همه معارف دینى براى انسان، در ذهن انسان و در عمل 
خارجى انسان است. باید این  گسترش پیدا کند، باید استحکام پیدا کند، باید بِرویَد! و این، احتیاج دارد به کار، به تالش 
و مراکز فلسفى هم باید در حوزه علمیه باشد. یکى از بزرگ ترین خسارت  هایى که ما کردیم، این بوده که مرکز فلسفه 

اسالمى، از حوزه علمیه منتقل شده به مناطق مختلف؛ [به] بعضى از دانشگاه ها [و] آدم هاى گوناگون!»
کالم رهبرى
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رادیکالیسـم وجود داشته است. فقط ادیب اسـحق)1856- 85( 
شاگرد مسیحی[سـیدجمال الدین] افغانی بــا تفحص در باب 
علـل پیشـرفت غرب و عقـب ماندگی مسـلمین، خط فکري 
رادیکال تـر اسـتادش را ادامـه داد. همانطور که محمدعبده بعد 
از ناکامی انقالب احمدِعرابی متحمل شکسـت شد، رشیدرضا 
نیز، پس از الغاي خالفت درسـال 1924 بدسـت ترکان جوان، 
ایده  خالفت[عام درعالم اسالم] را بــه مدل غــربی لیبرالیسم 
مبـدل کـرد و از اصالح گری تجددخواهانه بــه محافظه کاري 
ناکامی هـا  ایـن  نیـز در  آورد. شـرایط داخلـی  سـلفی روي 
تأثیرگـذار بـود، همان  طور که درمورد سیدقطــب چنین شـد.

او نخسـت بـه عنـوان یک شـاعر، منتقـد ادبی و نویسـنده ي 
موضوعـات اجتماعـی آغازکـرد؛ اّمـا بعـد از زندانـی شـدن و 
تحمل شـکنجه در1954، از اندیشه ي تحول و تطور اجتماعی 
به کودتا، از مبارزه اجتماعی و اقتصادي بــه تشـکیالت سري 
زیـرزمینی و از گفتگو و بسط بـه تک گویی و قبـض، روي آورد. 
شـاخه ي سوم اصالحات دینی به مسـائل داخلی جهان اسالم 
مربـوط می شـود، تصمیم بر حفـظ خالفت به عنوان سـمبل 
وحـدت اسـالمی و اصـالح آن تـا حـدي که با تجدد همسـاز 
شود و یا الغـاي آن و انتخاب گزینه هاي دیگر مثل ناسیونالیسم 
عربـی براي جهـان عرب و ناسیونالیسـم محلی بـراي ترکیه 
پیگیـري می شـدند. الصیــدي7)1849- 1909( از امپراطوري 
عثمانـی تحـت عنـوان وحدت جهـان اسـالم دفـاع می کرد.

از امپراطـوري عثمانـی، اصـالح  ا. االزم 8 )1867- 1925( 
شـده اي دفـاع می کـرد که منزلت مناسـبات اجتماعـی، تأیید 
هویـت فـردي و لـزوم تمرکـز زدایـی را فهـم کـرده باشـد. 
ا. المغربـی9)1867- 1956( بــه نوعـی امپراطـوري عثمانـی 
ت.  می خوانـد.  فــرا  دموکراتیـک  و  سوسیالیسـت  جدیـد 
الغزئـري10)1867- 1956( بــه گونـه اي تمرکززدایـی فـرا 
می خوانـد کـه طی آن عـرب و دیگر قومیت هـاي امپراطوري، 
به رسمیت شناخته می شـوند. ا. الزهراوي11)1855- 1916( به 
منظـور حفظ تنوع قومـی در کنار وحدت اسـالمی همین ایده 
را تأیید می کرد. س. القاسـمی12 )1887- 1916( به گونه اي از 
تجدید حیات عربی معتقد بود که بر تمرکززدایی، ناسیونالیسم، 

آزادي، تعلیـم و تربیت، دموکراسـی و علم گروي متکی باشـد. 
برادرش ج. القاسـمی)1865- 1914( نیز ایده هاي  مشـابهی را 
مثل: نقد اسـتبدادِ امپراطـوري، دعوت به آزادي، دموکراسـی و 
نظامی پارلمانی متکی بر قانون اساسـی، پیش کشـید. از نظر 
او دیـن، متدینین را کافی است مشروط بـر ایـن که متکی بـر 
وطن پرسـتی، علم، تعلیم و تربیت و تخصص باشـد؛ و عربیت 
عیـن اسـالم اسـت چـون اعـراب نخسـتین حامالن اسـالم 
بودند. الکواکبی)1848- 1902( برجسـته ترین شخصیتی است 
که این مشـروعیت دوگانه ي امپراطوري از سـویی و عربیت از 
سـوي دیگـر را بازگو می کنـد. او طبیعِت اسـتبداد و چگونگی 
برآمـدن دیکتاتـوري را مـورد تفحص قرار داد و سـعی می کرد 
نسـبت استبداد را با اموري چون مذهب، عــوام، ثروت و غیره، 
دریابـد. او بی تفاوتـی و انفعـال توده ي مسـلمانان را مورد توجه 
قـرار داد و سـعی می کـرد علـل اجتماعی، اخالقی، سیاسـی و 
مذهبـی آن را معلـوم کنـد. درشـمال آفریقا نیـز اصالح طلبی 
دینـی از مکتـب تجددگراي[جمال الدین] افغانی پیـروي کرد. 
و توسـط نمایندگانی چون  ا.بن بادیس13 )1887- 1914( و ا. 
ابراهیمی)1889- 1965( در الجزایر، ا. الفاسـی14 )1910- 74( 
درمــراکش و ا. بـن آشـور)متــوفی 1868( در تـونس، تـداوم 
یــافت. در ایـن دیـدگاه اسالم، بـدون استمداد از ناسیونالیسم 
عــرب، خـود عیـن ناسونالیسـم تفسـیر می شـود؛ چراکـه 
ناسیونالیسم عــرب همان طور که در سوریه می بینیم ممکن 
اسـت با وحدت اسالمی یــا ناسیونالیسـم اقلیمی مغایر باشد. 

درآسیـا اصالح طلبی مذهبی توسط احمدخان15 )1817- 98( 
در هند آغاز شـد، او در هند مسـلمین را با فرهنگ جدید غرب 
آشـنا کـرد. ا. علـی16)1849- 1928( نیـز روح اسـالم را بـه 
عنـوان یـک جهان بینی عقلی، اخالقی و انسـانی معرفی کرد. 
محمداقبـال )1873- 1938( نیز فلسفه اسالمی نوین خویش 
را درقالـب ادبیـات و عمدتاً بصورت شـعر ارائـه کرد. به گفته ي 
اقبـال تصدیق و بـاور به »خود« و خودآگاهـی درعرصه حیات 
فـردي و اجتماعـی، تجلـی الوهیـت در زندگی انسـان اسـت. 
»خدا«)=خـودآ( بــا خود از یک ریشـه اند، در خودآگاهی اسـت 
کـه انسـان و خـدا به وحـدت می رسـند. خودآگاهـی همچون 

تجربـه ي عرفانـی، خالقیتی حقیقـی و حیـات روحانی باطنی 
اسـت و تمام صورت هاي تقلید داخلی و سـلطه  خارجی را طرد 
می کنـد، حال آن که غرب سراسـر سـلطه جو، مـادي و مروج 
عقالنیت ابزاري اسـت. فلسـفه  زندگی برگسون و الیبنیتس و 
ایدآلیسم عمل گراي فیشتــه را می توان سرچشمه هاي فلسفه 

اقبال دانست. 
بـراي سـه نسـل گذشـته ي اصالح گرانـی مثـل: رشـیدرضا، 
محمداقبــال و قطـب، و دیگـر گروه هـاي فعـال اسـالمی، 
اصالح گـري مذهبـی، موضعی مدافعه گر از سـنت اسـالمی و 
نقادانــه در قبال سـنت غربی تلقی می شـد. سـنت اسالمی با 
وحـی الهـِی قـرآن آغاز شـد، با سنــت پیامبـر تـداوم یافت و 
بـه مکاتـب فقهـی17 رسـید. به نظـر آن هـا از آن جـا که این 
سـنت درگذشـته در ایجاد تحول اجتماعی و تأسیس حکومت 
و حتـی امپراطـوري بـا توفیق قرین بـود، امـروزه نیز به چنین 
امـوري قـادر اسـت. چنیـن تفکـري کـه گاه بنیادگرایـی یـا 
اصول گرایـی خوانـده می شـود، عکس العملی اسـت منفعالنه 
درمقابـل غربی سـازي و نیـز در مقابل واماندگی از مدرنیتــه. 

اصالح طلبـی دینـی کمـاکان بـه عنوان منبــع الهاِم فلسـفه 
جدیـد اسـالمی بـود. چنیـن فلسـفه اي ذاتــاً نـه آکادمیک و 
باریـک بین بلکه خطابـی، عامه پسـند و عمل گرا بـود. امروزه 
ایـن فلسـفه افول کرده و به تاریخ پیوسـته اسـت. نسـل هاي 
جدید اکنون توفیق یافته اند تا شـوق و حرارت خویش را درکار 
تفکـر دینـی باریک بینانه اي کنند کـه می تواند گامـی انتقالی 

بسـوي فلسـفه اي منسجم محسـوب گردد.

تفکـر سیـاسی اجتمـاعی
 تفکرسیاسـی اجتماعی، شاخه اي دیگر در تفکر جدید اسالمی 
اسـت که بـا اندیشـه ي »دولـت« آغاز شـد. درایـن عرصه دو 
مکتـب متمایز قابل شناسـایی اسـت: ناسیونالیسـم اقلیمی و 

عرب. ناسیونالیسم 
او  اسـت.  ناسیونالیسـم مصـر  پـدر  طهطـاوي)1801- 73( 
نظریـه ي دولـت مـدرن را مطـرح کـرد کـه بـر لیبرالیسـم و 
آرمان هـاي روشـن فکري متکی بـود. از نظـر او وطن به همه 

1954) قبل از آن که در 1954) قبل از آن که در 1954 زندانی و شــکنجه گردد برجسته ترین متفکر «اخوان» بود. کتاب «معالم فی الطریق» او که  66 -66 -66 ســیدقطب(1906
اسالم را در مقابل جاهلیت قرار می دهد و به براندازي تمام حکومت هاي فعلی مسلمین جهت بنـــاکردن جامعه اي نـــو و ایده آل دعوت 

می کند، حتی امروز نیز مرامنامه گروههاي فعال مسلمان در عرصه سیاست و اجتماع است. 



شـهروندان تعلـق دارد تـا درآن زیسـت کننـد و بـا آزادي، اندیشـه و کار آبادش سـازند. ایده هاي 
انقـالب فرانسـه یعنـی آزادي، عدالـت و اخـوت، مبانی جامعـه ي مدنی طهطاوي هسـتند. رفاه 
عمومـی بایـد به عنـوان یک هدف عام تأمین شـود. کار، تنها منشـاء ارزش اسـت. کشـاورزي، 
صنعـت و تجـارت اصلی تریـن سرچشـمه هاي ثـروت ملی اند، تفکیـک قوي، زیرسـاخت نظام 
پارلمانـی اسـت. تعلیـم و تربیت زنان و دختـران نیز به انـدازه ي تعلیم و تربیت مردان و پسـران، 
وظیفـه ي ملی محسـوب می گـردد. درتفکر طهطـاوي آرمان هاي سیاسـی غرب چنان توسـط 
فرهنـگ اسـالمی جـذب، و بواسـطه منابع اسـالمی موجه شـده اند که گویـی کاالیـی وارداتی 
نبوده و از درون سـنت اسـالمی سـربرآورده اند. درنگاه او ناسیونالیسـم مصر عین اسـالم اسـت و 
وطن پرسـتی ایمان راسـخ محسـوب می شـود. علی  پاشـامبارک )1824- 93( همین مأموریت 
را بـا تمرکـز بـر تعلیم و تربیت و عمران شـهري ادامـه داد. او نیز همانند طهطـاوي مدل زندگی 
غربـی را با سـنت اسـالمی تلفیق کـرد. احمدفتحـی َزغلـول)1863- 1914( گزارشـی از قانون 
اساسـی انگلیس ارائه داد و پیرامون علل پیشـرفت انگلیس براسـاس قانون و انسـجام اجتماعی، 
قلـم زد. بـرادرش سـعدَزغلول) 1857- 1927( انقـالب ترقی خواهانه مصر را درحد فاصِل بیــِن 
اصالح گري مذهبی و لیبرالیسـِم قانون مـدار رهبري کرد. احمد لطفی  السـید)1872- 1963( با 
تعمیق پیوند ایده هاي الطهطاوي با منشـاء یونانی لیبرالیسـم غربی به آن ها حیاتی نو بخشـید. 
محمدحسـین هیـکل)1888- 1956( و م. فهمی)متوفی 1958( براي شـناخت سرچشـمه هاي 
ناسیونالیسـم لیبرالیسم تالش کردند. طــه حسـین)1889- 1973( برجسته ترین شخصیت این 
حرکـت و نماینـده ي کامل آن بود. به نظر او مدل ایـده آل براي فرهنگ مصري، فرهنگ لیبرال 
غـرب اسـت؛ چراکـه مصر به لحاظ تاریخی و فرهنگی بیشـتر با غـرب مدیترانـه در ارتباط بوده 

اسـت تا شـرق آن.
در سـوریه نیز همین گرایش بدسـت فارِس شدیــاق)1805- 87( ظاهرشـد. از نظراو لیبرالیسـِم 
فرهنگی بدون ضعف نیسـت؛ زیرا تحت تأثیر سیوسیالیسـم مسـیحی در انگلستان محدود شده 

اسـت. علی رغم دفاع شـدیاق از خالفت، در مقابل انقالب عرابی، انتقادش از مرجعیت مذهبی و 
کشـیش مسـلکی، او را همچون ولتري جدید در مشـرق مطرح کرد. در تونس نیز خیرالدین پاشا 
التونسـی)1810- 90( همان نقش الطهطاوي در مصر را به عهده داشـت. او نظام هاي سیاسـی 
را درجهان اسـالم و غرب مقایسـه کرد و اظهاراتش نه تنها در مصر بلکه درسراسـر جهان اسالم 
منتشـر شـد. به اعتقـاد او جنبه هـاي مثبت نظام هاي سیاسـی غرب مثـل آزادي، دموکراسـی و 
پیشـرفت، همــه از آرمان هاي اسـالم هسـتند. علوم جدید، مدنیت، کشـاورزي و صنعت، حق 
انحصـاري غرب نبوده بلکه اجزاء متشـکله ي فرهنگ اسـالمی هسـتند. درترکیه مدحت پاشـا 
)1822- 83(، پدر لیبرالیسم ترکیه، قلمروهاي خالفت را در بالکان، بغداد، سوریه و ازمیر بازسازي 
کـرد و درتـن دادن سـالطین نسـبت به قانون اساسـی اي کـه متکی بر دموکراسـی و گفتگوي 
متقابِل قانون گذار و مردم باشـد، سـهیم بود. ناسیونالیسـم عرب نیز یکی دیگر از مکاتب فکري 
سیاسـی اجتماعـی بـود که مخصوصاً در سـوریه و لبنان تندروتر و کاماًل سـکوالر بـود. رزق اهلل 
حســون)1825- 80( و فرانسیس مّراش)1835-74( آزادي، برابري، عدالت، دموکراسی سیاسی 
و اجتماعی و رهایی از اسـتبداد قرون وسـطائی را از تفکرغربی فرا گرفتند. آن ها شـرایط سیاسـی 
اجتماعـی امپراطوري عثمانی را بــه نقد کشـیدند؛ نقدي که اعـراب را ترغیب می کرد تا خویش 
را از یــوغ ترکان رها سـازند. حسـّـون براي این منظور خواسـتار کمک روسـیه و انگلستان شد، 
درحالـی کـه مــّراش دعـوت خویش بـراي آزادي را بـر پایه ي تئـوري تکامل بنا کـرد؛ تئوریی 
که درجسـتجوي انسـاب مخلوقات، جوامـع، ُدَول و تمدن ها بـود. ج. د. الحلبـی)1836- 92( نیز 
همین آرمان ها را پیگیري کرد.  ناسیونالیسم عرب غالبــاً بیشتر بــر ناسیونالیسم تکیه می کرد 
تـا لیبرالیسـم، ایـن تمایـل ناشـی از جدایی خواهـی اعـراب از امپراطوري عثمانی و جسـتجوي 
بدیلـی وحدت آفریـن در »عربیـت« بـود، البتـه بـدون آن کـه در دام فرقه گرایی اي بیفتنــد که 
تاکنـون لبنـان را تهدیـد می کند. بیشـتر بازیگـران این میدان مسـیحیانی لبنانـی بودند همانند: 
ناصیف یازیجی)1800- 71(، بطرس البستــانی)1819- 83(، ابراهیم الیازیجـی)1847- 1906(، 

ضرورت ترجمه کتب فلسفه اسالمى به زبان هاى زنده  دنیا
«بســیارى از این کتاب هاى علمى ما را،  کتاب هاى فلســفى ما را مى شود ترجمه کرد،  اول به فارسى که محیط هاى 
دانشگاهى [و] علمى خودمان، الاقل مطلع بشوند. همین کتاب هاى کوچک ترِ  مالصدرا مثالً مبدأ و معاد  را یا فرض 
کنیم َمشــاعر را، اینها را ترجمه کنند... کسانى که غرضى ندارند، مشکلى با اسالم ندارند،  مى خواهند بدانند، اینها  
نمى دانند اصالً چى هست؛ چون کتاب ها همین طور آنجا مضبوط [مانده است]؛  حاال فرمودند که اینها مثالً  طبع بشود،  
منتشر بشود،  حوزه اینها را تصحیح کند. بسیار خوب است. اینها را منتشر کند حوزه. بسیار کار خوبى است این کار؛  
اما ترجمه اینها هم، خیلى مهم  است. بعد که به فارسى ترجمه شد، همت کنید [و]  اینها را به انگلیسى، به زبان هاى 
اروپایى ترجمه کنید [تا] برود در محافل علمى [و] با این مفاهیم، آشنا بشوند بیگانگانى که خبر ندارند اینجا چى 
هست؛ کما اینکه بعضى ها که با یک چیزى از یک گوشه اى آشنا شدند، دیدید دل بستگى هایشان [را]، مثل هانرى 
ُکربِن... چطور جذب شــدند [و] آمدند؛ االن شــده مکتِب  هانرى ُکربِن! شنیدم در فرانسه، بلکه در کل اروپا، یک 
پایگاهى در جهت ســوق به فلسفه اسالمى [ایجاد شــده]؛  گفتند یک عده اى عالقه مند شدند به اسالم و به فلسفه 

اسالمى، از طریق هانرى کربن؛ خوب این جا دارد که انسان براى این کار، سرمایه گذارى کند».
«... در اطراف آثار مالصدراـ  من مالصدرا را به عنوان مثال مى گویم؛ چون شــاخص ترین فردى است که در دنیاى 
فلســفه ما مطرح است؛ از این جهت مى گویم؛  خوب ماِل خیلى قدیم هم نیستـ  چقدر کتاب نوشته شده؟ آن را 
مقایسه کنید با کتاب هایى که درباره مثالً نظریاِت کانْت نوشته شده؛ این قابل مقایسه است؟ باید صدها [و] هزارها 

کتاب درباره فالن نظریه خاص مالصدرا نوشته شده بود».

کالم رهبرى
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ن. آزوري)متوفـی 1916(، سـلیمان البسـتانی)1856- 1925(، 
و.ن.فارس)متولـد 1856(. آن هـا جملگـی، تعصـب مذهبـی را 
مـردود دانسـته و بسـوي میـراث اخوت عربی و تسـامح فــرا 
می خواندند. بدیــن ترتیب مطالعه ي زبان و ادبیات عرب رونق 
گرفت و فرهنگ لغت هاي عـربی تألیف شدند. از نـظـرآن هـا 
تمامی اعـراب بـه وطـن واحـد تعلـق داشتند. آگاهی از خطرات 
فرقه گرایـی، قوي تریـن انگیـزه اي بود کـه عرب را بـه وحدت 
فـرا می خوانـد. بـراي سـامان دادِن فرهنگ واحـد و جامعه اي 
جدیـد، تعلیماتـی همگانی و نــو، چه بـراي عوام و چـه براي 

نخبگان، ضـروري بود. 
مجامـع عـرب بـراي صورت بنـدي و تحقـق بخشـیدن بـه 
ایـن گرایـش همراهـی کردنـد و نتیجـه آن بـود کـه از ترس 
آزار ترکانـی کـه اسـتقالل طلبـی اعـراب را بر نمی تافتنـد  ، 
جمعیت هایی سـري سـامان گرفت. نقشـه کلی آن ها عبارت 
بـود از تأکیـد بر اسـتقالل سـوریه،- که با بخـش اعظم لبنان 
متحـد بود- زبـان عربی به عنوان زبان رسـمی کشـور، حذف 
سانسـور و حذف خدمت سربازي. پیمان عرب یــا پیمان ملی 
عـرب که درسـال 1904 توسـط نجیب عـازوري بنیان گذاري 
شـد اولین دعـوت براي یک دولت عربی مسـتقل و مدرن بود 
که براسـاس شـالوده هاي علوم و ناسیونالیسم سکوالر بنا شده 
باشـد. اولیـن کنگره عـرب کـه در1913 در پاریس برگزار شـد 
تمـاِم ایـن اهـداف را دراصولـی صورت بنـدي کرد کـه عبارت 
بودنـد از: اصـالح امپراطـوري عثمانی، خودمختاري اعـراب در 
درون امپراطـوري، مشـارکت در قانون گـذاري، قدرت مرکزي 
در تمامـی قلمروهـاي عـرب، عربـی به عنـوان زبان رسـمی 
و خدمـت سـربازي ملی. ایـن  حرکـت درحالـی کـه از حیـث 
تاریخـی بـا نوشـته هاي س. الحصـري18  )1879- 1968( 
و از بُعـد فرهنگی بوسـیله میشـل افلــق)1910- 89( تقویت 
شـد، طـی قـرن حاضر اسـتمرار یافـت. الحصـري تاریـخ را با 
جامعه شناسـی و تعلیم و تربیـت تلفیق کرد. او خاسـتگاه هاي 
ناسیونالیسـم منطقه اي و حدود آن را نشـان داد و رأي خویش 
را بـا ارائــه نمونه هایـی از مصـر و لبنـان مبرهن نمـود و بین 
ناسیونالیسـم عـرب و ناسیونالیسـم اروپایی تمایز نهـاد. افلق، 
ناسیونالیسـم عـرب را بـا اسـالم، به عنـوان دین عـرب، یکی 
دانست. درنگاه او نــاسیونالیسم عــرب بــرسه اصل: وحدت، 
سوسیالیسـم و آزادي اسـتوار اسـت. یـک حـزب غیرسیاسـی 
یعنی حزب بعث سوسیالیسـت عرب19  تأسـیس شـد تا این 
ایدئولـوژي را درعمـل بکار ببندد. این حزب اکنـون با دو جناح 

متضـاد در سـوریه و عراق حکومـت می کند. 
انگیـزه  اصلی تفکرسیاسـی- اجتماعـی، بناکـردن دولت هاي 
مدرن و مسـتقل و یا تشـکیل دولت عربی واحد بود؛ انگیزه اي 
کـه از ضعـف قـدرت مرکزي در اسـتانبول ناشـی می شـد. به 
هر حال در اندیشــه سیاسـی نوعی افول پدیـد آمد، به همین 
قیـاس یـک رخـوت تدریجی نیز بیـن مـرداِن این عرصـه از 
نسل اول تا نسل پنجم: از الطهطاوي تا حزب وفــد جدید20  
درمصـر، از خیرالدیـن التونسـی تا حزب دستــور جدیـد21 در 
تونـس و از نجیب عازوري تا فعالیت حزب بعث سوسیالیسـت 

عرب در سـوریه و عراق مشـهود است. الطهطاوي دولت مدرن 
را وسـیله اي می دانسـت براي عبور مدرنیسـم از بخش دولتی 
و سوسیالیسـم دولتـی، اّمـا حزب وفــد جدیـد محافظ همان 
لیبرالیسـم کهنه اي بود که به عنوان کاپیتالیسـم یا اقتصاد آزاد 
تلقـی می شـد و تـا حـد زیـادي وابسـته به بخـش خصوصی 
بود. التونسـی آرمان هاي مدرِن روشـن فکري را بر پایه فقــه 
 اسـالمی ترسـیم می کرد؛ درحالی که حزب دسـتوري جدید با 
نفی روزه ي ماه رمضان فقــه  اسـالمی را معزول کرد و آغازگر 
فقهـی قومی بـود. نجیب عازوري داعیه ي تشـکیل یک دولت 
مسـتقل عرب را داشـت؛ اّما عملکرد حزب سوسیالیست عرب 
از دو ملـِت عـرِب سـوریه و عـراق که به یـک ایدئولوژي قائل 

بودند دو دشـمن ساخت.
در  عقب گـرد  نوعـی  دیگـر،  مالحظـه ي  قابـل  پدیـده ي 
زندگـی رجالـی اسـت که با سکوالریسـم لیبـرال آغـاز کردند 
امـا بواسـطه عوامـل داخلـی یـا خارجـی، شـرایط سیاسـی 
اجتماعـی و یـا عوامـل سـنتی و تاریخـی، همچـون مدافعان 
مذهبـِی محافظـه کار، به کار خویـش پایان دادنـد. طهطاوي 
علی رغم تبـعــید بــه ســودان خــط فــکري خــود را تـا 
اّمــا علـی عـبدالـرازق)مـتوفــی 1966(  داد.  ادامـه  آخــر 
وخالــد محد خالــد، درحدفاصـل اصالح طلبی و لیبرالیسـم، 
از سکوالریسـم پیشـین خـود دسـت برداشـته، بـه شـریعت 
اسـالم و ضـرورت تشـکل یـک دولـت اسـالمی بازگشـتند.

اهمیت لیبرالیسم سیاسی اجتماعی هنگامی ظاهر می شود که 
بدانیـم، این مکتب  حلقه  رابط بین سـه جریان اصلی در تفکر 
مـدرن اسـالمی بوده اسـت: اصالح گري دینی کـه آرمان هاي 
لیبرال را برگزید، لیبرالیسـم که با فقــه اسـالمی پیوند خورد و 
سکوالریسـم علمـی که یک مـدل لیبرال بود. روشـن اسـت 
که لیبرالیسـم سیاسـی اجتماعی، چه از درون سـنت اسـالمی 
ریشـه بگیـرد و چه از فرهنگ غرب، سـبب گسـترش این دو 
خواهد شـد. لیبرالیسـم سیاسـی اجتماعـی نیاز واقعـی جهان 
اسـالم را بـراي گـذر از سـنت بــه مدرنیتــه نشـان می دهد. 
برخی از اندیشـمندان، مثل: قاسـم امین)1862- 1908( شاگرد 
محمدعبـده و پرچمـدار حقوق زنـان و عقـّـاد)1889- 1964(، 
شـاگرد سـعدزغلول، نویسـنده مسـلمان و رهبر ناسیونالیست 
مصــر درحد فاصل اصالح گري مذهبی و لیبرالیسـم سیاسی 

اجتماعی سـیرکرده اند.
رویکرد فرهنگی تفکر سیاسـی اجتماعـی، رویکردي التقاطی 
اسـت؛ زیرا، هم از سـنت اسـالمی و هم از فرهنگ غرب آنچه 
را مناسـب با وضعیت کنونی اسـت برمی گیرد. درایـن دیدگاه، 
سـنت نــه چنان کـه مطلق انـگاران می گویند یکسـره مفید 
اسـت و نـه چنـان که سکوالریسـم غربـی می گوید یکسـره 
منفـی اسـت؛ چراکـه در سـنت بدیل هـاي مختلفـی موجـود 
است. بدیل هایی مانند تشبیه و تنزیــه، جبــر و اختیار و ایمان 
و عقـل؛ همـان طـور کـه درغـرب نیز همیـن بدیل هـا وجود 
دارنـد. مـالک گزینش هریـک از ایــن ها نیاز کنونـی جوامع 
اسـت. اگرخواسـتار عقل و اراده ي آزاد باشـند، خواسته  خویش 
را نخسـت در سـنت خود و سـپس در سـنت غربـی می یابند، 

به شـرط آن که آن سـنت را از نگاه خویش بنگرنــد. فلسـفه 
اسالمــی مـعاصر عمـدتـاً محصـول چنـین گفتگویی بـین 

سـنت خــودي از یک سو و مدرنیتــه از سـوي دیگر است.

اندیشـه علمی سکوالر
اندیشـه علمـی سـکوالر سـومین گرایـش در تفکـر مـدرن 
اسـالمی اسـت که نخسـت بوسیله مسـیحیان عرب از لبنان، 
سـوریه و مصر پیگیري شد و سپس بوسیله متفکران مسلمان 
ـّـل)1860- 1917(،  مخصوصاً در مصر ادامه یافت. شبلی شمی
پزشـک لبنانی، بنیانگذار این گرایـش بود. او تئـوري داروین را 
طبق تفسـیر بوخنــر در بین اعراب ترویج کرد، تفسـیري که 
داروینیسـم را با ماتریالیسـم تلفیق کـرده بود. شمیـّـل هوادار 
حـزب تمرکززدایـی عثمانی بـود. اگرچه در نظـر او فقط علوم 
ـ و به همین  ـ طبیعی قادر بــه پیشـبرد جوامع انسـانی بودندـ 
ـ  دلیل فلسـفه طبیعی را اختیارکرد که از این علوم برآمده بودـ 
اّما فلسفه، تعلیم و تربیت، هنــر، جامعه شناسی، انسان شناسی، 
اقتصـاد، حقـوق و حّتـی متافیزیـک که دیـن و علـوم دینی- 
علـی الخصـوص الهیـات- را شـامل می شـد، همـه از نظر او 
از علوم طبیعـی محسـوب می شـدند. او بـرآن بود که فلسـفه  
طبیعـی با طـرح ایده هایی پیرامون منشـأ موجودات، انسـان را 
یاري می کند تا موقعیت خویش را در کیهان بازشناسد. ثمرات 
عملـی چنیـن فلسـفه اي در ترقی جوامـع نظیرآنچـه درغرب 
پیـش آمده نبایـد نادیده گرفته شـود، و درنهایت بایـد از منافع 
سیاسـی آن در رشـد دادن آگاهـی انسـان نسـبت بـه حقوق و 
ـّـل استبداد را مورد حمله قرارداد  وظایف خویش، یاد کرد. شمی
و مـردم را بـه انقـالب فراخواند. او از اجتماعی سوسیالیسـت و 
جامعـه اي جهانـی جانبـداري می کرد کـه برپایــه ي آزادي و 
عدالت بنــا شـده باشـد. حّتی زبان نیز می تواند جهانی باشـد، 
چنـان کـه در زبـاِن علـم این اتفـاق افتاده اسـت. یـک دولت 
مـدرن هرگـز نمی تواند براسـاس اسـتبداد سیاسـی یا مذهبی 
اسـتوار شـود. قـدرت درجامعه تنها از قـرارداد اجتماعی ناشـی 
می شـود، قـراردادي کـه مبناي حکومـت آرمانِی جمهـوري و 
متکی بــر انتخابات آزاد و درست بــرخالف سلطنت مطلقه و 

یا نیمه استبـدادي است.
فـرح آنــطوان)1827- 1922( همیـن ایده هـا را که از فلسـفه 
طبیعـی برآمـده بودند، پیگیـري کـرد. او اثر رنان بنـام »حیات 
مسـیحیت«  »سرچشـمه هاي  از  بخش هایـی  عیسـی«، 
و گفتگـوي بیـن نیچــه و تولسـتوي را ترجمـه کـرد و از 
سکوالریسـم و جدایـی دین از دولـت جانبداري نمـود. چراکه 
ایـن دو مرجـع مقاصد متفـاوت و بلکـه متعارضی دارنـد. دین 
طبـق کتـاب مقدس خواهـان تعبد و تقوي اسـت و انسـان را 
بـه پذیرش عقایـد و ارزش هاي خویـش وادار می کند؛ درحالی 
کـه دولـت بـراي آزادي شـخصی  کـه طبـق قانون اساسـی 
اعطـا شـده، حرمت قائل اسـت، دین مدعی تفاوت بیـن ادیان 
مختلف اسـت اّما دولـت همه ادیان را یکسـان می انگارد. دین 
بـه حیات پـس از مرگ مربوط می شـود درحالی کـه دولت به 
دنیـا می پـردازد. حکومـت مذهبی همشـیه ضعیف اسـت زیرا 



رضایـت عامـه را با هزینـه کردن مذهب تحصیل می کنـد؛ اّما یک حکومت سـکوالر در مقابل 
سـختی ها قدرتمنـد اسـت. قدرت مذهبی به کشـمکش می انجامد حـال آن که دولت سـکوالر 
ـّـل سعی کرد سرچشمه هاي بومی فلسفه ي طبیعی  تنها خواهان صلح است. همانطور که شمی
خویش را در قرآن پیدا کند، فرح آنطوان این ریشـه ها را در فلسـفه ابــن رشـد براسـاس تفسـیر 
رنــان بدسـت آورد، تفسـیري که براساس آن ابــن  رشد فیلسوفی ماتریالیسـت و عقل گراست. 
ازنظر آنطوان اگرچه درآینده، سوسیالیسـم علمی، تنها ابزاري اسـت که می تواند آزادي، مسـاوات، 
عدالت، اخوت، آسـایش، خوشـبختی، درک متقابل، تسـامح، انسـجام و دوستی ملت ها را عرضه 
کنـد؛ اّمـا شـکل اصالح شـده و معتدلی از سوسیالیسـم نیز به عنـوان نقطه  گذار مقبول اسـت. 

تفکر علمی سـکوالر توسـط یعقوب صـّروف)1825- 1927( درکشـاورزي، صنعت، مهندسـی، 
پــزشکی و ریـاضـیات بــا تأکید ویـژه بــر گیاه شناسی و گیاه شناسی اقـلیمی، تـرویج گردید. 
درایــن رویکـرد توسـعه  فـن آوري مدرن درغـرب با جایگاه آن درجهان اسـالم و عرب مقایسـه 
می شـد؛ و نتیجـه ایـن بود کـه زبان شناسـی، ادبیات و علـوم دینی بـراي توسـعه ي اجتماعی و 

تجدیـد حیات تاریخی کافی نیسـتند. 
اشـخاص دیگـري مانند سـلیمان البسـتانی)1856- 1925( امیــن الریحانـی)1876- 1940( و 
نیکوالحّداد)1870- 1954(، علوم طبیعی و تئـوري هاي علمـی و تـاریخی را تـرویـج می کردند. 
سـالمه موسی)1887- 1958( ایــن سـنت را ادامه داد. او همه اندیشمندان نوخاسته در فرهنگ 
غرب همچون: داروین، وایزمن، مارکس، نیچـه، ولتر، فروید، رنـان و دیویی را بعنوان آموزگاران و 
اسـاتید بزرگ ترسـیم کرد، درحالی که هیچ یک از آنان از درون سـنت اسـالمی بر نیامده بودند. او 
با هدف ایجاد یک ُشـک فرهنگی در فرهنگ سنتی اسـالمی به ترویج ایده هاي نو می پرداخت، 
ایده هایی چون: تئوري تکامل، روانکاوي و جستجوي ریشه هاي تاریخی اجتماعی و روان شناختِی 
مفهوِم خــدا. ا. مظهر22 )1891- 1962( نیز به ترویج تئوري تکامل پرداخت و با بکار بستن آن 
در حیطـه  مذهب بــه نقد گرایش هاي اصالح گرانـه اي پرداخت که به وحدت عقاید معتقد بودند.

ز.ن.محمـود23 )1904- 93( کارخـود را بعنوان یک پوزیتویسـت منطقی آغاز کـرد، و براین باور 
بود که پوزیتویسـم منطقی بــه علوم می آموزد که چگونه از زبان بهره مند شـوند و متــد علمی 
و تحلیلی را چگونه بکار بندند. بعدها پوزیتویسـم منطقی را براي نوسـازي سنت اسالمی و تفکر 
عربـی بکار بسـت و زبان عربی را به دلیل گرایشـش بـه ذهن گرایی مورد نقد قـرار داد. به اعتقاد 
او تفکرعـرب نوعـی ثنویـت را بین آسـمان و زمیـن، این جهان و جهان دیگـر و بین دین و علم 
مسـلم می انگارد. تفکرعرب زمانی مدرن خواهد شـد که علمی و عقالنی تر شـده و آماده گفتگو 
باشـد. ف.زکریا)متولد 1927( درحد فاصل بین تفکر لیبرال و تفکر مذهبی، براهمیت تفکرعلمی، 
درمقابـل تفکـر مذهبی و اسـطوره اي اصرار می ورزیـد و از رویکرد طبیعی انسـان در قبال جهان 

دفـاع می کـرد. از نظر او روش علوم طبیعی مدل تفکر علمی اسـت.
در تفکـر علمـی سـکوالر نیز همان پدیده ي میل تدریجی بــه میانه روي از نسـل اول تا نسـل 
جاري- نسل پنجم- اتفاق افتــاد: از شبلی شمّیل تــا ف.زکریا، این مسأله از ترویج تفکر علمی 
بعنوان اندیشه اي بیرونی و درونی بــه  ترویج آن فقط بعنوان تفکري بیرونی و انکار آن از درون، 
متحول شـد. و نیز ماجرا از پیوند دادن تمدن و مدرنیتــه بــه قرآن )شـمیل( و ابــن رشـد )فرح 
آنطوان( و ابــن طفیل و اخــوان الصفا، بــه ربط دادن آن فقط به پوزیتویسم منطقی و رایشنباخ 
و ضـرورت علمـی تغییرکـرد. دراین جا نیـز همان پدیده عقب گرد اتفاق افتاده اسـت. بــاآن که 
شـمّیل، آنطـوان، حـداد و موسـی تفکر علمی سـکوالر خـود را از آغـاز تا پایـان ادامه دادنـد؛ اّما 
مظاهر از دارونیسـیم به اسـالم بازگشـت. ز.ن، محمود  نیز از ترویج پوزیتویسـم منطقی به نقد 
سـنت و نوسـازي تفکرعرب و از بیرون به درون بازگشـت. ف.زکریا نیز رویکرد خود را از ترویج 

تفکر علمی غربی به نقــد بنیادگرایی اسالمی تغییرداد. 
تفکر علمی سـکوالر نسـبت به سنــت، رویکرد انتقـادي و حّتی مخالـف دارد. از نظر این تفکر، 
سـنت امـري کهنـه و متعلـق به گذشـته بـوده و بــا نیازهاي کنونـی جوامع مسـلمان منطبق 
نیسـت؛ لذا بهتر اسـت فرهنگـی مـدرن، علی الخصوص هماننـد فرهنگ غربی اقتباس شـود، 
فرهنگـی جهانی که توسـط همه انسـان ها و جوامـع پذیرفته گردد.  بیـن اصالح گري مذهبی و 
سکوالریسـم علمی گفتگویی دوجانبه همراه با رّد و قبول وجود دارد. اصالح گري مذهبی مدافع 

سـنت و فاقد غرب اسـت؛ اّما سکوالریسـم علمی در مقابل آن سـنت را مورد انتقاد قرار می دهد 
و از غـرب دفـاع می کنـد. علی رغم تفاوت آن ها در ایــن که هر یک چیـزي را می پذیرد و چیزي 
را رد می کنـد، مواضـع هـردو افراطـی و نتیجـه  عکس العمل هر یـک در مقابل دیگري اسـت. 
خاسـتگاه گرایش هـاي عمـده در تفکـر نویـن عـرب و تفکراسـالمی سـه چیـز اسـت: اولیـِن 
آن هـا سـنت اسـت که هنـوز هـم پـس از چهـارده قـرن، جهان بینـی نظـري و ضوابط عملی 
عامه  مسـلمین را تدارک می کند. دوم غــرب اسـت که بـعنــوان یک چــالش جــدید بــراي 
سنــت- تقریبــاً طــی دو قــرن، علی الخصـوص بـراي روشـنفکران- دومیـن منشـأ علم و 
عمـل بـوده اسـت. منشـأیی بیرونی کـه سکوالریسـم را در عرصـه ي تفکر علمی سـکوالر، و 
مدرنیسـم را در بُعـد اصالح گـري مذهبـی و تفکـر سیاسـی اجتماعی، پدید آورده اسـت. سـوم، 
واقعیـات جهـان اسـالم، نیازهـا و مقتضیـات آن اسـت کـه همیشـه همچـون محرکـی براي 
اصـالح سـنت و یـا اقبـال بـه مدرنیتـه محسـوب می شـوند. هریـک از حقایق مذکور گسـتره 
زمانی خود را دارد: سنــت در گذشـته ریشـه دوانده و از آن جا سربرکشـیده اسـت. مدرنیته  غربی 
آهنـگ آینـده دارد و آرزوهـا و آمـال خویـش را درآینـده ترسـیم می کنـد. و اّمـا واقعیـات جهان 
اسالم بــه حال تعلق دارند، از گذشته میراث می برند و بــه امکانات آینده چشــم دوختــه اند. 
از آن جـا کـه سـنت در طـی زمان، به قوت ریشـه دوانده اسـت، درتفکر اسـالمی معاصر، بسـی 
مهمتـر از غـرب تلقـی می شـود. به همین دلیل باید گفـت حقایق مذکور نــه از حیث اهمیت و 
بالتبع نــه از حیث حضور درعمق خودآگاهی مسـلمانان در یک سـطح نیستند، حقیقت نخست 
دیرپــاتر و در ضمیـر ملت هـا ریشـه دارتر اسـت. دومـی کوتاه زمان تـر و بالتبع در سـطح ضمیر 
ملت هاسـت. و اّمـا حقیقـت سـوم از آگاهـی و ضمیر ملت هـا غایب اسـت و خودباختگی ضمیر 
مسلمین گاه نسبت به آینده و گاه نسبت به گذشته، از همین نکته ناشی می شود. فرهنِگ تـوده  
مـردم از سـنت و فرهنگ روشـنفکران از غرب مایه می گیـرد؛ و اّما از قلمرو سـوم یعنی واقعیات 
جهـان اسـالم چیـزي جـز احسـاس درد و المی که در اشـعار و نوشـته ها می آید خبري نیسـت.

*نوشـتار حاضر ترجمه مقاله اي اسـت از حسـن حنفی اندیشـمند معاصر مصـري تحت عنوان 
»Contemporari Islamic philosophi« کـه  توسـط انتشـارات راتلج به چاپ رسـیده اسـت.

پی نوشت ها:
1. New Wafd Party
2.  New Destour Party
3.  A. AL-mohafez
4.   H. Sharabi
5. imitation
6.  Alusis Mahmoud
7. Shukry
8.  M.ben A.al- Mahdi
9.  AL- Sayadi
10. R. aL- Azm
11.  A. aL- Maghribi
12.  T. aL- Gazairi
13.  A.aL-Zahravi
14. S. aL- Quasimi
15.  A. ben Badis
16.  A. aL Fasi
17. A. Khan
18.  A. Ali
19. LegaL SchooL
20.  S. AL- Hosari
21. Arab Socialist Renaissance Party
22. A. Mazhar
23.  Z.N.Mahmoud
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عالمـه میـرزا ابوالحسـن ش ـعرانی فرزند حاج شـیخ محمـد، فرزند آخونـد مال غالمحسـین، فرزند 
مولی ابوالحسـن، فرزند مال ابوالقاسـم، فرزند عبدالعزیز، فرزند محمدباقر، فرزند نعمت اهلل تهرانی و از 
نـوادگان آخونـد مال فتح اهلل صاحب تفسـیر منهج الصادقین می باشـد. جد مادری ایشـان هم مرحوم 
میـرزا ابراهیـم نواب، صاحـب کتاب فیـض الدموع و تألیفات دیگر بوده اسـت. مرحـوم مولی فتح اهلل 
فرزنـد مولی شـکراهلل، صاحب تفسـیر کبیـر منهج الصادقین جد اعالی عالمه شـعرانی می باشـند. 
صاحـب روضـات الجنـات از کتـاب ریاض العلمـاء نقل کرده اسـت کـه نویسـنده منهج الصادقین، 
فاضـل نبیـل، عالـم کامـل،  جلیـل، فقیه ، متکلـم، مفسـر، از علمای زمان شـاه طهماسـب صفوی 
و از شـاگردان علی بن حسـن زواری، مفسـر مشـهور اسـت و خالصة المنھج و شـرح نهج البالغه 
به فارسـی و ترجمه احتجاج شـیخ طبرسـی و زبدة التفاسـیر به عربی از کتاب های او اسـت. ایشـان 
در سـال 988 قمـری وفـات یافتند.   مولی ابوالحسـن بن ابوالقاسـم بن عبدالعزیز بـن محمدباقر بن 
نعمـت اهلل مجتهـد تهرانی، جد عالمه شـعرانی اسـت که مسـجدی معروف به مسـجد حوض هم 
بـه نام او اسـت. مال ابوالحسـن و پدرش مال ابوالقاسـم در زمـره اصحاب قدس و اربـاب علم بودند. 
مولـی ابوالحسـن در چهاردهـم صفـر المظفـر سـال 1200 قمـری بـه دنیـا آمد و پـس از تحصیل 
مقدمـات بـه فراگرفتـن دانش هـا و فنون مختلـف نزد حاج سـید آقا، حـاج محمدابراهیم کلباسـی 
و آقـا سـید علـی تـا درجه اجتهـاد پرداخـت. وی در سـال 1272 قمری در تهـران وفات یافـت و در 

وادی السـالم نجف دفـن گردید.
عالمه شـعرانی در سـال 1320 قمری در تهران و در خانواده شـریف و با موقعیت اجتماعی و دینی 
واالیـی چشـم بـه جهان گشـود. قرآن و تجویـد و عربی را نزد پـدر بزرگوارش و الفیه و شـاطبیه در 
قرائـت و پـاره ای از دروس حـوزوی را در مدرسـه فخریـه،  معـروف به مدرسـه خان مـرو فرا گرفت. 
بیشـتر علـوم عقلـی را نـزد حکیـم میـرزا محمود قمـی، متخلص بـه رضوان،  فقـه را نزد شـیخ آقا 
بـزرگ سـاوجی و علـوم ریاضـی اعم از هیئت، نجوم،  اسـطرالب، اسـتخراج از زیج و غیـر آن را نزد 
پـدر خـود و میـرزا حبیب اهلل،  مشـهور بـه ذوالفنون خوانـد. وی مدتـی در آغاز تأسـیس حوزه علمیه 
قـم، نـزد آیـت اهلل العظمی حایری، مؤسـس حوزه و حـاج عبدالنبی نوری به ادامـه تحصیل پرداخت 
و سـپس بعد از ارتحال پدر خود، در سـال 1346 قمری به نجف اشـرف رهسـپار شـد. وی در درس 
اسـاتید بزرگی همچون سـید ابوتراب خوانسـاری )م. 1346 قمری( شـرکت کرد. وی عالوه بر پدر 
بزرگـوارش، سـید ابوتـراب و رضوان، از محضر شـخصیت هایی همچون میـرزا طاهر تنکابنی، حاج 
شـیخ عبدالنبی نوری،  حکیم هیدجی،  میرزا مهدی آشـتیانی،  شـیخ مسـیح طالقانی،  حاج آقا بزرگ 
سـاوجی، ادیب لواسـانی، شیخ محمدرضا قمشـه ای،  میرزا علی اکبر یزدی و میرزا حبیب اهلل،  مشهور 

بـه ذوفنون بهره جسـت.1
ایشـان عنوان شـعرانی را از تخلّص شـعری جّد خویش، مرحوم آخوند مال غالمحسـین به عاریت  
گرفتـه کـه عـالوه بر مقـام دانـش و فقاهت در شـعر نیز دسـتی توانا داشـته و به»شـعراء«تخلّص 
می کـرده، وی بسـیاری  از سـروده های خـود را بـه مراثی و مناقـب اهل بیت پیامبر علیهم السـالم 
اختصـاص داده کـه گزیده هایـی از آن را مرحـوم شـعرانی در ترجمـه کتـاب نفـوس المهموم-بـه 

تناسـب-آورده اسـت از آن جمله ایـن ابیات:
خوش بود زین خاکدان تیره دل برداشتن  

چشم جان روشن ز خاک کوی دل برداشتن
خاکدانی بیش نبود این سرای شش دری
  رو به آسا چند جا در کاخ شش در داشتن

عالمه شـعرانی پیرامون جد خود در ذیل وصف شـجاعت حضرت ابا عبد اهلّل الحسـین علیه السـالم 
در ترجمه»نفس المهموم« می نویسد:

جـّد مـن مرحـوم آخوند مال  غالمحسـین با مقام علم و تقوا فضلی  وافر داشـت و جامع فنون بسـیار 
بود.مجـّود الخـط و مجبد الشـعر، خوش طبع و بذله گـوی و از همه فضائل برتر از مخلصین حضرت 

ابـی  عبد اهللّ  الحسـین علیه السـالم بود و به نـام خود تفال مـی زد و افتخار می کرد:
من غالم شاه فردوسم به دوزخ چون روم  

شاه را باید همی دیرین غالم اندر رکاب
آسمان از پایه ایوان من قائم مقام  
آفتاب از سایه دیوار من نایب مناب

آسمان را گون منه در راه من دارم از نجوم
  کارتن را گو متن در کاخ من تار از لعاب

و تمـام ایـن قصیده را بـه خط خود آن مرحوم در یادداشـتهای مرحوم عبرت دیدم. وفاتش به سـال 
1313 قمـری و در نجـف مدفون گشـت، اعتماد السـلطنة در مآثـر و اآلثار ذکر او کرده اسـت و خود 

او قطعه ای از اشـعار عربی  در آخر تحفه الناصرّیه نوشـته اسـت.«

عالمـه عـالوه بر تحصیـل دروس متعـارف در حوزه های تهـران، قم و نجف، به آمـوزش زبان های 
فرانسـه و عبـری مبـادرت ورزیـد. او پـس از گذراندن دروس حـوزوی به تهران بازگشـت و تا پایان 

عمر از اشـتغال علمی دسـت نکشید.
ایشان درباره نحوه تحصیل و اشتغاالت علمی خود می نویسد:

»امـا بعـد چنیـن گوید این بنده فانی ابوالحسـن  بن محمد بن غالمحسـین  بن ابی الحسـن المدعو 
بالشـعرانی کـه چون عهد شـباب به تحصیل علـوم و حفظ اصطالحات و رسـوم بگذشـت و اقتدائا 
باسـالفی  الصالحیـن مـن عهد صاحـب منهج الصادقیـن از هر علمی بهـره گرفتـم و از هر خرمنی 
خوشـه برداشـتم، گاهی به مطالعه کتب ادب از عجم و عرب و زمانی به دراسـت اشـارات و اسـفار و 
زمانـی بـه تتبع تفاسـیر و اخبار، وقتی به تفسـیر و تحشـیه کتب فقـه و اصول و گاهـی به تعمق در 

مسـایل ریاضی و معقول تا آن عهد بسـر آمد.
لقد طفت فی تلک المعاهد کلها 

و سرحت طرفی بین تلک المعالم 

فرزند، فرزند، فرزند غالمحسـین مال آخونـد فرزند، فرزند، فرزند محمـد شـیخ حاج فرزند ش ـعرانی ابوالحسـن میـرزا عالمـه
تهرانی اهلل فرزند محمدباقر فرزند عبدالعزیز فرزند ابوالقاسـم مال فرزند ابوالحسـن مولی



سـالیان دراز شـب بیدار و روز در تکرار، همیشـه مالزم دفاتر و کراریس و پیوسـته 
مرافـق اقـالم و قراطیـس، ناگهـان سـروش غیـب در گوش ایـن نـدا داد که علم 
بـرای معرفـت اسـت و معرفـت بذر عمـل و طاعـت و طاعت بی اخالص نشـود و 
ایـن همه میسـر نگـردد مگر بـه توفیق خدا و توسـل بـه اولیاء مشـغولی تا چند؟ 

علم چندان که بیشتر خوانی    
چون عمل درتو نیست نادانی«

مرحـوم شـعرانی، بـه کشـورهای عربـی از جملـه: مکـه، سـوریه، لبنـان و مصـر 
سـفرهایی کردند و در جلسـات فلسـفه دانشـگاه االزهر حضور یافتند. وقتی استاد 
فلسـفه آنجا متوجه حضور ایشـان در جلسه درس شـد، با حالت وجد و خوشحالی، 

کرسـی درس خـود را بـرای چند جلسـه در اختیار مرحوم شـعرانی گذاشـت.
ایشـان اصـرار فراوانـی بـر رقیق کـردن مطالب عالیه علمـی در حد فهم شـاگردان 
داشـت. شـاگردان ایشـان با  بهره گیری از مثال هایی که به اسـتاد اختصاص داشـت 
مطالب علمی را بخوبی درک  می کردند. این اصرار محدود به جلسـات درس ایشـان 
نبـود. بلکـه درس تفسـیر عالمـه کـه جنبـه تبلیغی داشـت و هـر روز پـس از نماز 
جماعـت بـه طور گردشـی برگزار می شـد نیـز از ایـن ویژگی برخـوردار بـود. در آن 
جلسـه سـّیار که اهل فضل نیز شـرکت داشـتند. شـبهات افراد اگرچه به طور قاطع 
اما با مثالهای مناسـب بیان می شـد. ایشـان پیرامون روشـن و گویا نوشتن کتابهای 

علمـی و همچنیـن گزیـده و مختصر بـودن این کتاب ها اینگونـه می گوید:
»علمـای مـا پیـش از ایـن هـم کتب بسـیار تألیـف کرده اند ماننـد مفتـاح النبوهء 
همدانـی و سـیف االمـه فاضل نراقی و اظهـار الحق عالمه هنـدی و نصرة الدین 
حاجـی  کریم خـان کرمانی و منقـول الرضا فـی رد الیهود تألیف میـرزا محمد رضا 
کـه از احبـار یهـود بـود و اسـالم آورد، و انیس اعـالم از فخر االسـالم کـه او نیز از 
کشیشـان نصـاری  بـود و به دین اسـالم درآمـد و کتب دیگر که ذکـر آنها موجب 
تطویل اسـت. اما مردم  عهد ما را همت مطالعه کتابهای بزرگ و طوالنی نیسـت 
و نسـخه و تجدیـد طبـع آنها غالبا دشـوار اسـت و مـردم غالبا بـا عبارات سـاده و 
مختصـر مأنوس ترنـد و از کتـب  طوالنی و عبـارات مغلق ملول می شـوند، لذا من 
مهمـات مباحـث آن کتب را برگزیده  با مطالب بسـیار دیگـر در این مختصر آوردم 
و در هـر بـاب بـه یکـی دو مطلب قناعت  کـردم تا مالل نیـاورده و خواننـده بدان 

رغبـت کند و آن را»راه سـعادت«نامیدم، نفـع  اهلّل به و بأمثاله«
نبـوغ فکـری و علمی ایشـان را در نقـل خاطـره ای از آیت اهلل حسـن زاده آملی به 

خوبـی می تـوان دید:
»یکـی از آالت ریاضـی بـرای تعییـن سـمت قبلـه کـه مبتنی بـر قواعـد ریاضی 
نجومـی صنعتـی اسـت را مرحـوم اسـتادم آیـت اهلّل عالمـه ذو الفنون حـاج  میرزا 
ابو الحسـن شـعرانی رفـع اهلّل تعالـی درجاته به طـرزی بدیع اختراع نموده اسـت. از 
ایـن صحیفـه  قبله یابی فقط خواص،که آشـنای به فن هسـتند می توانند اسـتفاده 
کننـد. در اختـراع  آن حـّدت نظر و قوت فکـر به کار برده اسـت آنچنان که موجب 
شـگفتی اربـاب فن  اسـت. خـود آن صحیفه منحصر بـه فرد و معمـول و مصنوع 
دسـت مبـارک آن جنـاب در نـزد راقم محفوظ اسـت، و چنین در نظـر دارم که در 
شـرح آالت مذکـور تصنیفـی تدوین  کنم اگـر توفیق این امر خطیر را یافتم شـرح 
ایـن صحیفـه و بیـان ترسـیم و نحـوه  اختراع و دسـتور اعمـال آن نیـز به تفصیل 

بیان خواهد شـد«

عدم دلبسـتگی عالمه شـعرانی به دنیا نشان از روح گسترده و وسـیع او دارد. وی با 
اینکه از مرحوم سـید ابوالحسـن اصفهانی اجازه اجتهاد داشت، هیچ گاه از وجوهات 
شـرعی اسـتفاده نکـرد. بـه دور از مریـد و مـراد بـازی بـا لبـاس سـاده و گیوه ای 
سـاده تر به وسـیله حقوق بازنشسـتگی و درآمد حاصل از تأسیس یک کتابفروشی 
امـرار معـاش می کـرد. برای فهم دقـت نظر و رعایت احتیاطات شـرعی از سـوی 

ایـن مـرد بزرگ بـه نقل خاطـره ای  از جنـاب علی اکبر غفاری بسـنده می کنیم:
»از نظـر اخالقـی آنچه از آقای شـعرانی در نظرم هسـت، مردی بود خیلی  محتاط؛ 
در تصـرف یـک پولـی یا مالی ولـو کتابی که به ایشـان می دادند؛ یـادم می آید که 
روزی خدمـت آقـای  محدث [ارموی ] صحبت از آقای شـعرانی پیش آمد می گفت: 
ایشـان مـرد بزرگـواری  اسـت، واقعا متقی اسـت از جهـت اینکه من یک مقـدار از 
ایـن کتاب»نقـض«را بـه  اداره اوقـاف فروخته بـودم و چون آقای شـعرانی در آنجا 
نظارتـی داشـت فکر می کـردم  که حتما یـک جلدش را بـه آقای شـعرانی داده اند 
بعـد از چنـد مـاه در مجلسـی از آقـای  شـعرانی سـؤال کردم شـما کتـاب نقض را 
دیده ایـد؟ اشـکالی، عیبـی بـه نظرتـان نرسـید؟ گفت: مـن نگرفتم، کتـاب نقض 
نـدارم. گفتـم: مگـر در اداره بـه شـما نداده انـد؟ گفـت: مـن  مـال آنجـا را تصرف 
نمی کنـم چـون آنهـا حقـوق موقوف علیهـم را رعایـت  نمی کنند وقف نامـه و این 
حرفهـا سرشـان نمی شـود. مـن به هیـچ مالـی از آنجا دسـت نمی زنـم  من)آقای 
غفاری(خـودم یـادم می آیـد گاهـی وقتـی می خواسـتم بـه ایشـان سـهم  خیلـی 
مختصـری بدهـم بـود ایشـان می گفت: بـه چه مناسـبت به من سـهم می دهی؟ 
مناسـبتش را معیـن کن؛ اگر سـهم اسـت من بدانم باید چـکار بکنم یعنی تصرف  
نمی کـرد، عمومـا متکی بـود به اینکه خـودش کار کند و از درآمد خودش اسـتفاده 
کنـد ایـن احتیاط هایش بود که هم اسـاتیدم که با ایشـان معاشـرت و رفـت و آمد 
داشـتند نقـل می کردنـد و هـم خـودم می دیـدم. خیلی مقتصدانـه رفتـار می کرد، 

بی مهابـا کتـاب  نمی خرید«
ایـن دانشـمند فرزانـه در اواخر عمـر خویش، دچار ضعف، نقاهـت و بیماری قلب و 
ریـه شـده، زیـر نظر طبیب بودند و اوایل ماه مبارک رمضان سـال 1352 شمسـی، 
هم چند روزی در مسـجد، نماز جماعت را اقامه کردند. با تشـدید بیماری، ایشـان 
را بـه شـمیران بردنـد و پـس از بهبود نسـبی، در روز پنجـم شـوال )1352/8/10( 
ایشـان را بـه آلمـان منتقل و در بیمارسـتان سـی ژرژ در شـهر هامبورگ بسـتری 
کردند؛ لکن معالجات سـودی نبخشـید و شب یکشنبه، هفتم شـوال 1393 قمری 
)1352/8/12( سـی و پنـج دقیقـه بعد از 12 شـب در بیمارسـتان، زندگـی را بدرود 
گفتنـد. روز چهارشـنبه، جنـازه ایشـان بـه تهـران منتقـل شـد و قبل از ظهـر روز 
پنج شـنبه تشـییع گردیـد و در جوار حضرت عبدالعظیم حسـنی )ع(، روبـه روی باغ 

طوطـی، مقبـره خانوادگی زمردی به خاک سـپرده شـد.2

پی نوشت ها:
1. مجله نور علم، شماره 50 و 51، ص 76؛ ابوالحسن شعرانی، راه سعادت، ص 18ـ 23.

2. این زندگینامه بر اساس منابع ذیل تنظیم یافته است:
اندیشه نامه عالمه شعرانی، عبدالحسین خسروپناه

نجوم امت، مطلبی،سید ابوالحسن نشریه نور علم شماره 50
فرزانه ناشناخته، یادنامه عالمه میرزا ابوالحسن شعرانی

امانت 
الهیات اشارات را یکبار درس داده بود. تقاضا کردم اگر مى شود دوباره تدریس کنید. قبول کرد که دوباره درس دهد 
آن هم براى یک نفر! یکبار خدمت ایشــان عرض کردم: آقا براي شــما خســته کننده نیست که براي یک نفر درس 
می گویید؟ خیلی آرام، فرمود: «آنچه ما داریم، امانتی اســت که از اســالف، پیش ماست و باید این امانت را به اخالف 

تحویل بدهیم. این وظیفه ماست. اگر تحویل گیرندگان، کم هستند، تقصیر ما چیست؟»
آیت اهللا سیدرضى شیرازى

١١۵



استاِد ُکر
پرســید: «چه درسى مشغول هســتى؟» گفتم:  شرح لمعه مى خوانم. بعد جمله اى گفت که براى من خیلى معنى داشت 
فرمود:  «اگر اســتاد ُکر باشــد، هرچه بگوید خوب مى گوید؛ ولى اگر ُکر نباشد، هرچه بگوید از عهده ا ش بر نمى آید». 
منظورش این بود که کتاب هاى حوزوى یک خصوصیتى دارد؛ مثالً اگر فقه است در میان مطالب مسئله کالم دارد، یک 
دفعه از نجوم بحث مى کند، گاهى از ریاضى بحث مى کند، گاهى از علوم دیگر بحث مى کند. بنابراین استاد باید جامع 

معقول و منقول باشد و اال یک جاهایى لنگ خواهد ماند. براى همین خودش جامع علوم بود.
آیت اهللا استادى

کتاب »راه سـعادت« یکی از کتاب های عالمه شـعرانی در موضوع کالم اسـت که به زبان فارسـی 
و با هدف رد شـبهات یهود و نصاری و اثبات نبوت خاتم االنبیا و حقانیت دین،لباس تحریر به تن 
کـرده اسـت.عالمه بزرگـوار در بخشـی از این کتاب بـا عنوان »کتب عصـری و نواقص آن« کتب 
نوشـته شـده در دوران معاصـر را از لحاظ شـکلی و محتوایی مـورد انتقاد قـرار داده و به بیان نکاتی 

می پـردازد که نشـان از دقت و ظرافت ایشـان در بیان و بنـان دارد. 

کتب عصری که در نبوت و شـرح حال ائمه و دین اسـالم می نویسـند از جهتی خالی از نقص نیسـت چون 
مسـلمان باید معتقد باشـد پیغمبران و ائمه از جانب خدای تعالی برگزیده بودند و به آنها از عالم غیب وحی 
می شـد و بـر اراده خـدا آگاه می گشـتند و خـوارق عادات می نمودند و معجزه داشـتند و تنهـا اعتقاد به اینکه 
پیغمبـر مـرد بزرگـی بـود و تدبیر نیکو می کرد و قوانیـن خوب آورد و عـرب را از ذلت برهانیـد و آنها را عزت 
داد تا بر دنیا تسـلط یافتند کافی نیسـت، زیرا که در هر امتی مرد بزرگی برخاسـت و قوانین خوب آورد، اما 
وحـی و معجزه مسـئله دیگر اسـت، ناپلئـون هم مرد بزرگی بود و به مملکت فرانسـه خدمت کـرد و قانون 

آورد و پطر کبیر ، روسـیه را ترقی داد.
هـدف بسـیاری از کتـب عصـری عربـی یا فارسـی، بیش از این نیسـت کـه آن حضـرت را در سـیاق این 
مـردان قـرار دهنـد یـا اندکی بهتـر و باالتـر؛ روش صحیح آن اسـت که قدمای ما داشـتند و کتبـی که در 
نبـوت می نوشـتند غرضشـان اثبـات وحی و سـّر الهی و اعجـاز بود و اگر چنین باشـد،  مردم خـود را مجبور 
بـه اطاعـت می داننـد نه آنکه در کتب عصـری ثابت می کنند و عجب این اسـت که فروغی در شـرح حال 
سـقراط می گویـد: اگـر او در مشـرق ظهـور کـرده بود ، مشـرقیان او را هم پیغمبر می دانسـتند. چون رسـم 
شـرقیان اسـت کـه این گونـه مردم را پیغمبر گوینـد. در جـواب او باید گفت:  پیغمبری وحی اسـت و دالیلی 
دارد و امثال سـقراط در مشـرق هم ظهور کردند و کسـی آنها را پیغمبر ندانسـتند، و آنها که پیغمبر دانسـتند 

در آنهـا عالئم نبـوت دیدند.
یکی دیگر از نواقص کتب ایشـان، این اسـت که ائمه و پیغمبر-صلوات اهلل علیهم- را به نام ذکر می کنند 
نـه بـه آن منصبی کـه خداوند به آنها داده اسـت، مثاًل می گویند: حضرت محمـد)ص( و حضرت علی)ص( 
و بازرگانـی محمـد)ص( و شـخصیت محمـد و امثال این الفـاظ که یهودی و نصرانی و مجـوس و مالحده 
هـم در اطـالق آن نام هـا بـا ما اختـالف ندارند و امتیاز ما مسـلمانان این اسـت که عالوه بر محمـد بودن، 
او)ص( را رسـول اهلل و خاتـم النبیین می دانیم و علـی)ع( را عالوه بر علی بودن، وصی بر حق و امیرالمؤمنین 
می گوییـم؛ پـس باید آن نام را که مایه امتیاز ماسـت از مالحده اختیار کنیم و شـبیه بـه بی دینان و ملحدان 
نشـویم، در صلح حدیبیه که پیغمبر و اهل مکه پیمان نامه نوشـتند، باالی نامه نام آن حضرت را به عنوان 
رسـول اهلل نوشـتند، کفـار مکـه گفتند باید این عنـوان را محو کـرد چه اگر ما او را رسـول خدا می دانسـتیم؛ 
جنـگ نمی کردیـم و نظیر این قصه میـان امیرالمؤمنین و معاویه در قضیه حکمین اتفاق افتـاد. به هر حال 

منصـب الهـی را از نـام آن دو بزرگـوار آن کس حذف می کند کـه این منصب را برای آنـان ثابت نداند.
خداوند در قرآن فرمود:

ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اهلل و خاتم النبیین )احزاب41(
و نیز فرمود:

ال تجعلوا )نور63(
دیگـر از عیـوب کتـب عصری آن اسـت کـه در اول آن بسـم اهلل و حمد و ثنا و صلوات بر رسـول خدا و ائمه 

هدی نیسـت، با اینکه شـعار مسـلمانی اسـت و هیچ کس بی علتی،  از رسـم مألوف و عادت معهود دست بر 
نمـی دارد و اگـر کسـی خواهـد از نصاری هم تقلید کند، نصـاری در عادت خود و نام حضرت عیسـی چنان 
تعصب دارند که به جای کلمه عیسـی که اصطالح مسـلمانان اسـت، یسـوع می گویند و از شـعار مسلمانی 
احتراز می جویند. و هر کس کتب عربی عیسـویان را دیده باشـد این معنی بر وی واضح اسـت و امیدواریم 

مسـلمانان پس از این رعایت ایـن آداب را مخصوصا در کتب دینی بنمایند.
دیگـر از نواقـص آنـان، آن اسـت که مصالح احـکام را علت منحصر متابعت پیغمبر می شـمرند و چندان به 
ذکـر بهشـت و نعمـت های آن و جهنـم و عذاب اخـروی نمی پردازند با آنکه مسـلمانان باید متابعت احکام 
دیـن کننـد بـرای مصالـح اخـرت و اگر ترک مسـکر کنند برای ضـرر بدن یا نمـاز بخوانند بـرای ورزش یا 
غسـل کننـد بـرای نظافت و از نجاسـت احتراز جویند بـرای میکروب در حقیقت متابعت رسـول خدا نکرده 
انـد. و بسـیاری از مـردم خواهنـد گفت ما به سـالمت بـدن خویش عالقـه نداریم و مسـکر    می خوریم و 
غسـل نمی کنیـم و از نجاسـت پرهیز نمی نماییم یا به غیر غسـل خـود را از میکـروب حفظ می کنیم مثال 
الـکل بـه تـن می مالیم. پس باید متابعـت احکام خدا کرد از تـرس دوزخ و امید بهشـت و این مصالح احکام 

غالبـا صحیح اسـت اما معجزه پیغمبر اسـت و دلیل صـدق او در احـوال معاد و اخبـار از اخرت.1

پی نوشت:
1. راه سعادت، ص144



عمـق دریـا را آنهـا کـه بـر شـن های گـرم 
سـاحل نشسـته و دسـتی به آب تر نکرده اند 
نخواهنـد فهمیـد. غـّواص و مـاّلح می دانند 
کـه دریـا بیـش از یـک واژه و یـک مفهـوم 
اسـت .آنها می داننـد زیرا در دریـای طوفانی 
و آرام رانده انـد و مانده اند.آنهـا می داننـد زیرا 
بـا دریـا زیسـته اند و رهـاورد ایـن زندگـی 
ایـن اسـت کـه دریـا را فهمیده انـد. آیت اهلل 
حسـن زاده آملـی یکـی از شـاگردان دریـای 
شـعرانی اسـت از کـه تجربـه زیسـتن بـا او 
برایمـان می گویـد. ایـن مصاحبـه اولیـن بار 
بـا عنـوان جلوه هایی از حیـات علمی عالمه 
شـعرانی در کتـاب زندگی نامـه و خدمـات 
علمـی و فرهنگی آیـت اهلل میرزا ابوالحسـن 
شـعرانی در سـال 1385 منتشر شـد. آن چه 
می خوانیـد گزیـده ویرایـش شـده و تدویـن 

یافتـه از این مصاحبه اسـت.

آشـنایی مـا بـا اسـتاد بـه ایـن شـکل بـود کـه مرحوم 
آقـا شـیخ محمدتقـی آملـی گفتنـد: اگـر شـما بتوانید 
به محضر شـریف ایشـان تشـرف پیـدا کنید و ایشـان  
هم  بپذیرند، ایشـان شـما را اشـباع خواه ند کرد و شـما 
راضـی خواهیـد بـود. گفتم: اگـر قبول نکردنـد؟ گفتند: 
 قبـول می کننـد، می توانیـد از جناب آقای میـرزا مهدی 
الهی قمشـه ای هـم اسـتفاده کنید. ایـن دو بزرگـوار را 
ایشـان معرفـی کردنـد. نشـانی آقـای شـعرانی را هـم 
ایشـان دادنـد. بنده غروب آمدم سـه راه سـیروسـ  که 
حـاال چهـار راه شـده ـ آدرس را سـؤال کـردم . رفتـم 
مسـجد، دیـدم، دو یـا سـه نفـر نشسـته اند. وقـت اذان 
شـده بود. یک، آقای شـیخی را هم دیدم که گوشـه ای 
نشسـته. سـالم کردم و نشسـتم. مواظب بـودم تا آقای 
شـعرانی بیایـد. ایـن آقا شـیخی کـه آنجا نشسـته بود، 
عمامـة کوچکـی بر سـر داشـت و زیـر عمامـه اش هم 
یـک کاله حصیـری بود. آدم خیلی بی قیـد و بی رنگ و 
وارسـته ای به نظر می رسـید. تا مـؤذن اذان گفت. دیدم 
کـه ایـن آقای شـیخ برخاسـت و اقامـة نماز کـرد. بنده 

رفتـم بـه صف ایسـتادم. از یکـی از آقایان کـه در صف 
نمـاز حاضـر بود، سـؤال کـردم: این آقا کیسـت؟ گفت:  
ایشـان آقای حاج میرزا ابوالحسـن شـعرانی است. حاال 
بـا آن وصفی کـه جناب آقای آملی کردند، سـبحان اهلل! 
نماز خواندیم و تمام شـد و ایشـان که خواستند تشریف 
ببرنـد بیرون، من جلویشـان را گرفتـم و فرمایش آقای 
شـیخ محمدتقی را خدمت شـان گفتم. ایشـان گفتند ما 
وقـت نداریـم و نپذیرفتنـد. باز هـم رفتـم، نپذیرفتند. تا 
بـر اثـر تکـرار زیـاد و رفـت و آمد، گفتنـد: ما بنـا داریم 
رسـائل و مکاسـبی شـروع کنیـم، شـما می خواهیـد 
بیاییـد؟ کم کـم درِ رحمـت بـاز شـد و رفتیـم محضـر 
شـریف ایشـان، که محضـر پر برکتـی برای بنـده بود. 
حضـرت آقای شـعرانی خیلی بـه گردن بنده حـق دارد. 
بنده در حضور شـریف ایشـان ابتدا رسـائل و مکاسب را 
شـروع کردم. تمام رسـائل و مکاسـب شـیخ انصاری را 
بـه مدت سـه سـال، خدمت ایشـان خوانـدم.  بعد کفایه 
را شـروع کردیـم. بعـد اشـارات شـیخ الرئیس را محضر 
پـر برکت ایشـان خوانـدم. عمده درس تفسـیر بنده نیز 
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خدمـت آقـای شـعرانی بـود. بنـده از اول تـا آخر 
تفسـیر مجمـع البیان طبرسـی را کلمـه به کلمه 
خدمـت ایشـان خوانـدم. خیلی آن محفـل درس 
تفسـیر بـرای من ارزشـمند بـود. خدمت ایشـان 
کـه بـودم، در سـال تعطیلی نداشـتیم. بنـده یادم 
نمـی رود که سـال بر ما گذشـت و دو روز تعطیل 
کردیـم. یکـی روز عاشـورا، یکـی روز شـهادت 
حضـرت امـام مجتبـی )ع( و بقیة روزهـا را درس 

خواندیم. ایشـان خودشـان شـایق بودند.
چـون  بـود،  مـروی  مدرسـه  در  مـا  حجـره 
را  مدرسـه  ایـن  باشـم  نزدیک تـر  می خواسـتم 
انخـاب کردم. وگرنه مدرسـة حـاج ابوالفتح برای 
مـا، روحانیـت و معنویـت و برکـت داشـت. البته 
مدرسـة مـروی هـم روحانیـت و برکـت داشـت. 
مـا به سـفارش جنـاب آقای شـعرانی به مدرسـة 
مـروی محضـر حضـرت آقـای میـرزا محمدباقر 
آشـتیانی آمدیم ، و ایشـان مـا را امتحان فرمودند 
و پذیرفتنـد و در مدرسـه بـه مـا حجـره دادند. ما 
هـم از مدرسـه مروی بـه درس آقایـان می رفتم. 
یکـی از خاطـرات خوشـی که از محضر شـریف 
ایشـان دارم، ایـن اسـت کـه یـک زمسـتان کـه 
بـرف خیلی سـنگینی آمده بـود از حجـره بیرون 
آمـدم، بـرف را نـگاه کـردم و مـردد بـودم که به 
کالس درس بـروم یـا نروم. اگـر نمی رفتم دلیلی 
بـر تنبلی من و عدم عشـق و شـوق من بـود، به 
هـر حال تصمیـم گرفتم بـروم. رفتم تـا در خانة 
ایشـان در سه راه سـیروس، خواستم درب بزنم. با 
آن برف سـنگین کـه آمده بود، خجالت کشـیدم. 
مدتی ایسـتادم که کسـی بیرون بیاید، اما کسـی 
نیامـد. دیـدم وقـت درس هـم دارد می گـذرد. در 
هـر صـورت درب را زدم. آقـازاده ایشـان در را باز 
کردنـد، وارد شـدم و رفتم دیدم ایشـان مشـغول 
نوشـتن هسـتند. با انفعال وارد شـدم، سالم کردم 
و بـه محـض نشسـتن عذرخواهی کـردم. گفتم: 
آقا! مزاحم شـدم، می خواسـتم نیایـم. گفتند: چرا؟ 
گفتـم: در ایـن برف نمی خواسـتم مزاحم بشـوم. 
گفتند: از مدرسـة مـروی تا اینجـا می آیید، گداها 
را در راه مـی بینیـد؟ گفتم:بلـه. گفتنـد: امروز آنها 
بودنـد یا نبودند؟ گفتـم:  چرا بودند، امـروز که روز 
کسـب و کار آنهاسـت. ایشـان گفتند: خوب آنها 

کـه تعطیـل نکردند، مـا چرا تعطیـل کنیم؟!
 ایشـان واقعـاً بـرای مـن پـدری بودنـد کـه من 
عاجـزم از بیـان و توصیـف آن، خدمـت ایشـان 
خیلی کتاب خواندم. تمام رسـائل، تمام مکاسـب، 
جلدیـن کفایـه، اکثـر اسـفار را بـرای اولیـن بـار 
خدمت ایشـان خوانـدم. یک دوره رجـال اردبیلی 
، یـک دوره درایـه و اکثر شـفای شـیخ را خدمت 
ایشـان خواندیـم. بعد از آنکه مکاسـب تمام شـد، 
جواهر فقه را خدمت ایشـان شـروع کردم و چون 
دیگـر به صورت سـطح نبـود و به صـورت درس 
خـارج بـود، و عنـوان درس خـارج فقـه داشـت و 
تعطیلی کم داشـتیم، پیشـرفت خیلی خـوب بود. 
مثـاًل طهـارت جواهـر، خمـس جواهـر، صـالت 
جواهـر، حج جواهر، ارث جواهـر، زکات جواهر، را 
خدمـت ایشـان خواندم و در عـرض این درس ها، 
ریاضیات را شـروع کردیم. ایشـان اوایل فرمودند 
ریاضیـات را فقـط روزهـای تعطیـل می خوانیـم، 

لـذا روزهـای تعطیـل شـروع کردیم بـه خواندن 
ریاضیـات، بعـد از آن کـه مقـداری پیـش رفتیـم 
بـه حضور شـریف ایشـان عرض کـردم: آقـا، ما 
پنج شـنبه و جمعـه پیشـرفت مان کم اسـت، اگر 

اجـازه بفرماییـد داخـل هفته هـم بخوانیم. 
ایشان ماشـاءاهلل حوصله ای داشتند. بعدالطلوعین 
کفایـه می گفتنـد. نمـاز صبـح را زود می خواندیم 
بعـد  می شـدیم.  حاضـر  ایشـان  درس  در  و 
صبحانـه ای می خوردنـد و قلیـان می کشـیدند و 
عـده ای  می گفتنـد.  مکاسـب  درس  می آمدنـد 
بعضـی  و  می رفتنـد  می خواندنـد  کفایـه  کـه 
بـرای خوانـدن مکاسـب می آمدند؛ مکاسـب که 
گفتـه می شـد بعضـی از آقایـان می رفتنـد و مـا 
می نشستیم اسـفار یا شفا و اشـارات می خواندیم، 
بعضی از آقایان در اشـارات شـرکت داشتند. بعد از 
آنکه درس فلسـفه تمام می شـد به تعبیر شریف 
ایشـان،  می فرمـود: حـاال نوبـت ایـن کفریـات 
شـده. ریاضیـات و هیئـت و اینهـا را بـه مطایبـه 
می گفـت کفریـات اسـت! بـه درس ریاضیـات، 
هیئـت و نجوم می نشسـتیم، چه بسـا بـرای من 
پیـش آمده بود کـه بین الطلوعین خدمت ایشـان 
می رفتـم و گاه می دیـدم کـه اذان ظهر می گویند 
و عجیـب بـود حوصلة ایشـان و آن بزرگـواری و 
قـوت و قـدرت روحـی و ایمانـی ایشـان، و اال با 

بنیـه عادی ایـن کارهـا وفـق نمی دهد.
شـرح چغمینـی را که خواندم به تشـریح االفالک 
مسـلط شـدم. سـی فصل خواجـه ، تنویهات مال 
مظفـر را و... همـه را در عرض کتاب های درسـی 
قـرار دادیـم. البته در خالل درس سـؤال می شـد،  
کار هـم می کردیـم و عجیـب درس می خواندیم، 
و آن بزرگـوار هـم کـه دیدنـد مـن خیلی تشـنة 
درس هسـتم، مثـل پدر مهربانی لطـف و عنایت 
کردنـد بعـد فرمودند کـه باید اقلیـدس به تحریر 
جنـاب خواجـه را بخوانیـد. اقلیـدس حسـاب و 
هندسـة اسـتداللی اسـت کـه اصـول اقلیـدس 
خدمـت  آخـر  تـا  اول  از  را  ایـن   ، می گوینـد. 
ایشـان خوانـدم. آنکـه خوانـده شـد، فرمودند که 
بایـد اکرماالالئـوس را بخوانـی، اکرماالالئـوس 
مثلثات کروی و از متوسـطات اسـت، یعنی بعد از 
خوانـدن تحریـر اقلیدس، آن کتـاب را باید خواند. 
آن کتـاب را هـم خواندیـم کـه خیلی سـنگین و 

مشـکل است. 
آنکـه خوانده شـد، فرمودند: حاال باید اسـطرالب 
بخوانـی، کتـاب اسـطرالب را داشـتیم امـا آلـت 
سپهسـاالر  مدرسـه  در  نداشـتیم.  اسـطرالب 
قدیم )شـهید مطهـری(، کتابخانة ملـی و بعضی 
کتابخانه هـای دیگر بود، لکن اجـازه بیرون بردن 
از مدرسـه را بـه مـا نمی دادنـد، چون عتیقـه بود. 
مدرسـه مروی هم اسـطرالب داشـت. یـک روز 
جناب آقـای شـعرانی فرمودندکه مدرسـة مروی 
اسـطرالب دارد، باید جناب آقـا میرزا محمد اجازه 
بفرماینـد تا ما از آن اسـتفاده کنیم. و ایشـان آگاه 
بودنـد که کتاب های مدرسـه مروی و اسـطرالب 
را نمی شـود از آن جا بیـرون آورد. لذا فرمودند: من 
می آیـم بـه حجـره شـما و آن جـا به شـما درس 
می دهـم. این دیگر کمـال ایثار و بزرگـواری بود. 
روزی هـم فرمودند کـه می رویم منـزل آقا میرزا 

محمدباقـر آشـتیانی. بنـده در خدمت ایشـان راه 
افتادیم که به خانه آقای آشـتیانی برویـم. آن روز 
بـاران هم می آمـد. این پیرمرد در همیـن باران از 
سـه راه سـیروس تا منـزل آقای آشـتیانی که آن 
روز پشـت مدرسـه مروی بـود، آمدند. به ایشـان 
فرمودنـد که آقـا می خواهند اسـطرالب بخوانند، 
اجـازه بفرماییـد که اسـطرالب مدرسـه در اختیار 
ایشـان باشـد کـه مـن روزهـا بـه اینجـا بیایم و 
درس بگویـم. آقـا میـرزا محمدباقـر هـم محبت 
فرمودنـد و اسـطرالب مدرسـه را در اختیـار قـرار 
دادنـد و االن هم در کتابخانه هسـت. اسـطرالب 
را خدمـت ایشـان خوانـدم و متن آن بیسـت باب 
خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـود، که بـه صورت 
درس می خواندیـم و در کنار آن رسـالة هفتاد باب 
جنـاب شـیخ بهایـی به صـورت مطالعـة عرضی 
و تطبیقـی بـود و چـون عشـق بود و ایشـان هم 
بزرگـواری داشـتند و خیلـی هـم درایـن علـوم 
مسـلط بودنـد. مـن اسـطرالب را خیلـی خـوب 
خدمـت ایشـان خوانـدم بـه طـوری کـه بعـد از 
آن اسـطرالب عبدالرحمـن صوفـی را کـه بیش 
از سـیصد باب اسـت، مطالعه و تطبیـق می کردم 

و حـس می کـردم کـه می فهمم.
آقـای شـعرانی ذوالفنـون بودنـد. بنـده هیچکدام 
از اسـاتیدم را بـه تبحـر در فنـون مثـل ایشـان 
ندیـدم. اینهـا کـه اسـم بـردم خیلی قـوی بودند 
امـا مثل این بزرگـوار در تمام فنـون ندیدم. یکی 
از کتاب هـای دوره شـفا، علـم موسـیقی اسـت. 
دانسـتن موسـیقی که گناه نیسـت، حتی مرحوم 
شـیخ بهایی در کشـکول نقل می کنـد از مرحوم 
عالمـه کـه یـک وقـت بـرای معالجة بیمـاری، 
آنکـه حـرام  بـه کار می رفتـه. علـم  موسـیقی 
نیسـت عملـش بـه فـرض حـرام اسـت. مرحوم 
آقای شـعرانی موسـیقی هم می دانسـت. فرانسه 
را بـه انـدازه عربـی می دانسـت و مسـلط بـود. 
آن لحـن شـیرینش هیـچ گاه از خاطـرم نمی رود. 
گاه گاهـی از ایشـان عباراتـی می پرسـیدم که آقا! 
ایـن عبـارت را چطـور بایـد معنـا کـرد؟ ایشـان 
دنـدان  می گرفـت...  را  دیکسیونر)دیکشـنری( 
نداشـت و چنـد تـا از دندان هایـش ریخته بـود... 
ایـن الفاظ فرانسـه را بـا آن دندان های ریخته اش 
گاهـی  می خوانـد.  جالـب  و  شـیرین  خیلـی 
هـم مختصـر تبسـمی می کـرد. ترکـی خـوب 
می دانسـت و تلفـظ می کرد. انگلیسـی اش خوب 
بـود، امـا نه مثـل فرانسـه اش. فرانسـه اش خیلی 
کتاب هـای  می دانسـت.  را  عبـری  بـود.  قـوی 
عبـری را هـم داشـت. خـودش به مـن می گفت 
کـه مـن عبـری را پیـش یـک مـالی یهـودی 

خوانـده ام. 
در ریاضیـات عالیـه، در نجـوم، مـن بارهـا ایـن 
مطلـب را بـه عـرض رسـانده ام درمیـان علمای 
را  بنـده کسـی  مـا در عصـر خـودم،  روحانـی 
بـه تبحـر در ریاضیـات از ایشـان بهتـر و برتـر 
ندیـدم. االن، چنـد کتـاب شـرح اسـطرالب دارم 
که آن وقت نداشـتم. جناب آقای شـعرانی شـرح 
اسـطرالب بیرجندی را داشـت، اما بنده نداشـتم. 
به ایشـان گفتم: اجازه می فرمایید از روی نسـخه 
شـرح بیرجندی شـما استنسـاخ کنـم؟ فرمودند:  

مانعـی نیسـت. با این که ایشـان به کسـی کتاب 
نمی داد و هر کسـی از ایشـان کتاب می خواسـت 
متعـدی  الزم انـد،  مـن  کتاب هـای  می فرمـود: 
نیسـتند! باالخـره کتـاب، بـرای اهل علـم، مثل 
اره و تیشـه و لـوازم کار نجـار اسـت و نبایـد از او 

گرفت. 
شـرح شـاطبی درعلـم تجویـد را، بنـده خدمـت 
آقـای شـعرانی  خوانـدم، شـرح شـاطبی متـن و 
شـرح اسـت؛ متـن آنـ  اگر اشـتباه نکنمـ  بیش 
از هـزار بیـت شـعر در تجوید قرآن اسـت و تمام 
ایـن شـعر بـه قافیـة الم تمـام می شـود و آن 
کتـاب اسـتداللی در فن تجوید قرآن اسـت. خود 
ایشـان فرمودند: من شـرح شـاطبی را پیش پدرم 
خوانـده ام. و همین طـور دیـوان شـعر محی الدین 
عربـی و همین طور، دیگـر بـزرگان. اینها معارف 
را در قالـب الفـاظ مـوزون در آورده انـد کـه قهـراً 
طبایعـی کـه مسـتقیم و سـلیم و روان هسـتند، 
شـعر را خـوش دارنـد و ایـن یـک امـر غریـزی 
اسـت که در کسـوت شـعر، بهتر حفـظ می کنند. 
مثاًل گلشـن راز شبسـتری؛ چقدر خدمت به عالم 
عرفـان کـرده کـه آن مطالـب نغـز را در لبـاس 
زیبای شـعر درآورده اسـت. البته موضوعی را باید 
تذکر داد و آن این اسـت که ما یک شـعر مذموم 
داریـم و یـک شـعر ممـدوح، و ایـن دو اشـتراک 

دارند. لفظی 
جناب عالمه شـعرانی در ادبیـات هم قلم توانایی 
داشـت؛ فارسی را خیلی سـنگین و قوی و فصیح 
می نوشـت.  دیـوان شعرشـان بـه چـاپ نرسـید. 
شعرشـان ماننـد اشـعار شـیخ الرئیس، میردامـاد 
و مرحـوم جلـوه، سـنگین و بـا هیبـت و ثقیـل 
بـود مثل شـعرهای شـیخ الرئیـس،  فارسـی اش،  
عربـی اش،  مثـل آن قصیـده خیلـی غـّراء نونیـه 
فخـر رازی در مـدح امـام هشـتم )ع(. وقتـی آن 
قصیده را دیدم، عقیده ام نسـبت به فرموده شـیخ  
بهایـی درباره فخر رازی بیشـتر شـد؛ چون شـیخ 
بهایی در تفسـیر حمـدش می فرماید: اگر کسـی 
در نوشـته های فخر رازی توغـل بفرماید می بیند 
کـه فخر رازی مایل به تشـیع اسـت. بعـد از آنکه 
ایـن فرمایش را شـنیدم، چند جا من فرمایشـاتی 
از فخـر رازی پیـدا کـردم کـه دیـدم کـه حـق با 
جنـاب شـیخ بهایـی اسـت. مثـاًل فخـر رازی 
بـا آنکـه »امـام المشـککین« اسـت و از مبـدأ تا 
معـاد را زیـر سـؤال بـرده، امـا بی دغدغه حضرت 
فاطمـه را معصومه می داندـ  صلـوات اهلل علیهاـ  
قصیـده ای دارد قصیده نونّیه در مدح امام هشـتم 
و ایـن قصیـده را یکـی از علمـای پیشـین به نام 
عبداللطیـف شـیروانی معروف به افالطون شـرح 
کـرد و هنـوز بـه چـاپ نرسـیده. قصیده فارسـی 
اسـت، شـرحش هـم بـه فارسـی اسـت و خیلی 

شـیرین و سـنگین. مطلعش این اسـت:
بال مرصع بسوخت مرغ ملمع بدن  

پیرهـن گل  یوسـف  بریخـت  زلیخـا  اشـک 
صفحه صندوق چرخ گشت نگون سار باز 

کـرد بـرون بـاد صبـح مهـره مهـر از دهـن
شعله خاور گرفت از سر کبریت، دود  

زبـن شـعات  دور  پـاک  شسـت  فـرو  دوده 
صبح برآمد ز کوه دامن اطلس کشان  



اهرمـن گلـوی  از  جبرئیـل  نفـس  چـون 
تا یَزک باسد قبح دست به یغما نکرد 

چاک نزد پرنیان بر تن نازک پرن  
بزم صبوح صبا ذوق نسیم عرب  

قـرن اویـس  بـوی  مسـاء  نسـیم  شـوق 
63 بیت شـعر اسـت در مـدح امام هشـتم به این 
سـنگینی، مرحـوم شـعرانی اشـعارش این طوری 

اسـت، شعرش سـنگین است.
محضـر  در  کـه  دیگـری  بـرکات  از  یکـی 
مبارک شـان داشـتیم ایـن بـود کـه بـه توفیقات 
الهـی، یـک دوره تفسـیر مجمع البیـان را، خـود 
کتـاب را خواندیـمـ  بـا لغـت و قرائـت و اِعـراب 
و حجـت، همـه و همـهـ  کـه بیـش از دو سـال 

طـول کشـید. 
ایشـان مرد دلیل و برهان بـود و در اصول معارف 
بـه ذوقیات متعارف، از استحسـانات متعارف،  یک 
مقـداری  ابـا داشـت. دلیـل می خواسـت و بـه ما 
هـم می فرمـود: کـه برهـان می خواهـد. از فواید 
بسـیار مفیـد و ارزشـمند محضر مبـارک بزرگان 
اینکـه کتـب روایـی را پیـش دو بزرگـوار دیدیم: 
یکـی چند جلـد بحار که خدمـت آقای طباطبایی 
و یکـی وافـی که خدمت آقای شـعرانی خواندیم. 
گاهـی کـه در محضرشـان وافی خوانده می شـد، 
می فرمـود کـه ببیـن آقـا! ایـن همـه صحابـه 
بـا پیغمبـر بودنـد، یـک نفـر پیدا نشـد کـه بیان 
امیرالمؤمنیـن )ع( را داشـته باشـد و ایـن همـه 
تابعیـن بعـد از آن آمدنـد، نشـد کـه یـک نفـر 
بیـان حضرت سـجاد )ع( مثل صحیفه سـجادیه، 
یـا کسـی بیان امـام صـادق )ع( را داشـته باشـد 
یـا دیگـر بزرگـواران ائمـه )علیهم السـالم( مفـاد 
فرمایششـان ایـن بـود که خـود همیـن روایات، 
همیـن معجـزات قولـی »حجـت بالغـه«  اسـت 
بـر حجـت بالغـه بـودن آنهـا، و اال ایـن همـه 

دانشـمندان، ایـن همـه نویسـندگان، ایـن همـه 
صاحبـان مقامات، حریری هـا، بدیـع الزمان ها چرا 
نتواسـتند چیـزی در ردیـف آن آثار بیاورنـد؟ این 
نهج البالغـه، ایـن کلمـات قصار، کلمـات علمی 

است.
وقتـی درس اسـفار بود، راجع بـه آخوند مالصدرا، 
تعبیـر شـریف ایشـان ایـن بـود کـه می فرمـود:  
مرحـوم آخونـد لطف الهی بـود. زمانـی که غرب 
مـردم را بـه مادی گـری و مادیات گرفتـار و از آن 
سـو، از مـاورای طبیعت بی خبـر و آن طور متوقف 
در ماده شـدند، خداوند سـبحان هـم از این طرف 
و  برانگیخـت  را  مـردی  مقابل شـان چنیـن  در 
هشـداری داد بـه همـه کـه این طـور نباشـید که 
اخلـد فـی االرض و از فـوق ارض و باطـن عرش 
و از خداونـد عالـم و حقیقـت بی خبر بوده باشـید. 
ایـن نظـری اسـت کـه مرحـوم شـعرانی دربـاره 
آخونـد داشـتند. این مطلب را مشـافهتاً از ایشـان 
شـنیدم. شـفا را مـا پیـش چهـار نفـر خواندیـم:  
خدمـت مرحـوم شـعرانی،  جنـاب آمیـرزا احمـد 
آشـتیانی، جنـاب فاضـل تونـی و جنـاب آقـای 
طباطبایـی. خدمت آقـای طباطبایی برهان شـفا 
را خواندیـم، عمـده شـفا را خدمـت آن بزرگواران 
خواندیم. خدمت جناب آقای شـعرانی عمده شـفا 
را خوانیـدم یعنـی از کتاب نفس شـروع کردیم و 
کتاب نبات و حیوان و تشـریح....؛ خدمت ایشـان. 
بعـد بـه حضور شـریف ایشـان عرض کـردم که 
شـفا کتابـی بـزرگ اسـت اگـر دو درسـه شـود 
زودتـر بـه انجـام می رسـد. درس دیگـر را اجـازه 
بفرماییـد بـروم خدمـت فالنـیـ  آقایـی را اسـم 
بـردمـ  از ایشـان بخواهـم ببینـم ایشـان قبـول 
می کننـد. مرحـوم شـعرانی فرمودنـد: اگـر جناب 
فاضل تونی شـفا قبول کند خوب اسـت. ایشـان 
خیلـی بـه فاضـل تونـی عالقـه داشـت، از جنبه 

علمیتـش و ادبیتـش و... ما فصوص را که خدمت 
آقـای فاضل تونی خواندیم به اشـاره ایشـان بود. 
فرمود: اگر ایشـان، فصـوص بگویند خیلی خوب 
اسـت. بعـد مرحـوم شـعرانی فرمـود: ما به سـن 
شـما بودیم که آقای فاضل تونی یکی از اسـاتید 
بـه نـام و معـروف زمـان خـودش بود، اگـر قبول 
فرماینـد خـوب اسـت. کـه مـا رفتیـم و باالخره 
پذیرفتنـد و فصـوص و شـفا را خدمـت فاضـل 
تونـی خواندیـم. بلـه! فرمـود آن آقـا آدم خوبـی 
اسـت، حـرف خیلـی می دانـد، امـا طلبـه، مالی 
کتابـی می خواهـد، آن آقـا، مالی کتابی نیسـت.
یکی از محسـنات ایشـان این بود که بـه افکار و 
آرای قدما در مسـائل فقهی خیلی عنایت داشت،. 
اصـاًل اعتنا داشـت بـه افکار قدمـا؛ زیرا کـه آنها 
قریب العهـد بودنـد، شـرایطی و آدابـی کـه برای 
انهـا بـود، پختگـی و کارکشـتگی آنهـا و قبـول 
آنهـا بـرای ایشـان اهمیت داشـت. زیـرا اگر یک 
حدیثـی را آنهـا قبـول کردند ما نمـی توانیم یک 
رجالی را، سلسـله سـندی را با دغدغه و وسوسـه 
پیـش بیاوریـم و بـه آقایـان قدمـا ایراد کنیـم. از 
صفـات دیگـر ایشـان اینکـه در برابر اسـاتیدش 
خیلـی خاضـع و متواضع بـود و آنهـا را به بزرگی 
اسـم می بـرد و می فرمـود: کسـی کـه دربـاره 
بـزرگان دیـن، بیـان و قلـم و روش نـاروا داشـته 
باشـد، اولیـن جایـزه ای کـه از خدا می گیـرد این 
اسـت که از بـرکات انفاس آنها محروم می شـود. 

و خیلـی بـزرگان دیـن را احتـرام می کرد.
از خصایـص دیگـر ایشـان این بود که دسـت به 
هـر کتابـی دراز نمی کـرد، حتی المنجـد در میان 
کتاب هایـش نبـود و خودش صریحاً فرمـود: این 
کتـاب المنجـد را بـرای دانشـجوهای مـدارس 
نوشـته اند نـه بـرای عالـم روحانـی. مـال دسـت 
می بـرد بـه کتاب هـای علمی اساسـی لغـت،  به 

جمهـره ابن ُدریـد، تاج العروس و صحـاح، به این 
جـور کتاب ها که کتاب اسـت نه بـه منجدی که 

بـرای بچه های مدرسـه نوشـته اند.
همچنین ایشـان عجیـب در »والیـت« متصلب 
ابتـدای کتـاب نفس المهمـوم  بـود و حتـی در 
مرحـوم حاج شـیخ عبـاس قمی )ره( کـه ترجمه 
فرمـود، اظهار عالقه و تضرع و تأدب به پیشـگاه 
اهـل بیـت والیـت نموده اسـت بـا فرمایشـاتی 

خواندنی و شـیرین. 
مـدح  مـا  اسـت،  اسـتاد  امـر  حقیقـت  ایشـان 
می کنیـم؛ خداییـش، واقـع عـرض می کنـم و 
نعوذبـاهلل در پـی آن نیسـتیم کـه کسـی را بـاال 
ببریـم. نسـبت بـه دیگـران اهانـت بشـود یـا از 
ستودن کسـی بخواهیم خودمان را بستاییم. یک 
کسـی خیـال کنـد که سـتودن اسـتاد برگشـت 
می کند بالعـرض و بالتبع، به سـتودن خودش،  نه 
شـهداهلل العلی العظیم. متـن واقـع را دارم عرض 
می کنـم. آن واقعیـت عشـق بـه درس و بحث و 
بـه مطالعـه و تحقیق، واقعیت عشـق را داشـت. 
ایـن آثـار علمی ایشـان چه جور بـه عمرش وفق 

داده؟ اصـاًل سـر تـا پـا عشـق بود.
یـک وقتـی مـن مدرسـه مـروی بـودم؛ یکـی 
از آقایـان بزرگـوار، اسـاتید نامـدار، اهـل تألیـف 
گاهـی بـه من سـری مـی زد، گاهـی از مـا حال 
می پرسـید، آمـد و گفـت: از امـروِز تهـران خبـر 
داری؟ عـرض کـردم:  آقـا، مـن طلبـه ام و خبـر 
نـدارم. گفت:  امـروز یک هواپیما کتـاب خطی از 
تهـران پرواز کـرد بـرای آمریکا. اینهـا که پیش 
می آمـد، مرحـوم آقـای شـعرانی می فرمـود کـه 
ضـرر و صدمـه ای که بـر معـارف و فرهنگ این 
کشـور، این پدر و پسـر )رضا خـان و محمدرضا( 
زدنـد، مغـول نـزده بودنـد. ایـن هـم یکـی از 

فرمایشـات ایشـان بود.

مهر استاد 
خیلی عشقی درس می داد و خیلی خودمانی حرف می زد. موقع درس گفتن جوش نمی خورد و راحت تدریس می  کرد. 
گاهی اوقات بچه هایش می آمدند، آنها را می نشاند در بغلش و می بوسید و درس هم می داد. حال بّچه ها را می پرسید و 
به آنها می خندید و به ما هم می خندید. بعد آنها را مرّخص می کرد و شروع می کرد به درس دادن. خیلی مرد وارسته اي 
بود. بدون تکّبر بود. مرد متواضعی بود، ســر به زیر بود، در مقابل دانشــمند و عالم به راســتی متواضع بود و کوچکی 
می کرد. با این که معموالً آزاد می نشست، من  می دیدم وقتى با بعضی از مّالهاي تهران برخورد می کند، خیلی خودش 

را جلوي آنها جمع و جور می کند و خیلی مؤدب و فروتن می نشیند. به آنها محبت کرده و نسبت به علم متواضع بود.
آیت اهللا سیدرضى شیرازى

١١٩



بنـده از چنـد نفـر از  بـزرگان راجـع به مرحوم آیت اهلل  عالمه شـعرانی  نکاتی را شـنیده بودم که بسـیار 
جالـب بـود. زمانـی با مرحوم سـیدنا االسـتاد عالمـه طباطبایی رضـوان اهلل تعالـی علیه دربـاره مرحوم 
عالمـه شـعرانی کـه آن وقـت حیـات ُپـر برکت شـان باقـی بود، سـؤال کـردم یا سـر صحبت باز شـد، 
ایشـان فرمـود:  در عالـم اسـالم مثـل او را ندیـدم. یا در عالم اسـالم منحصـر به خودش هسـت و البته 
معلوم اسـت در عالم اسـالم که ایشـان تعبیر کردند، مقایسـه با انبیا و ائمه و اولیا نیسـت، بلکه در بین 
علمـا خواسـتند بگویند. شـاید براسـاس این که ، هم فقیـه ، هم ریاضـی دان بود ،هـم اطالعات تاریخی 
داشـت، و بـر علـم هیئـت چـه با معیار قدیـم و چه جدید و مقایسـه با احکام شـرع ، متخصصی مسـلم 
بـود. ایشـان خیلـی مخلـص بود. عـالوه بر اینهـا، ایشـان بر زبان هـای خارجی هم مسـلط بودنـد. این 
مـوارد از ویژگی هایـی اسـت کـه این شـخصیت بـزرگ را تبدیل به یک عالـم کرده بـود. بی جهت هم 
نبود که سـیدنا االسـتاد فرمودند در عالم اسـالم منحصر به خودشـان هسـت. لذا اگر ایشـان را مقایسـه 

کنیـم مثـاًل بـا مرحـوم عالمـه حلـی خیلی بی جـا نیسـت. از جمله افـراد دیگری کـه از ایشـان تجلیل 
می کـرد مرحـوم سـیدنا االسـتاد عالمـه و فقیـه بزرگـوار آیـت اهلل العظمی حاج سـید احمد خوانسـاری 
)اعلـی اهلل مقامـه( بـود. گویـا در اوایلـی که مرحوم آیـت اهلل العظمی خوانسـاری به تهران تشـریف برده 
بودنـد خیلـی بـا آقای شـعرانی ارتباط صمیمی پیدا کـرده بودند و این گونـه روابط معنـوی و علمی ادامه 
داشـت، چون گاهی در جلسـات خصوصی مرحوم عالمه شـعرانی نیز از آقای خوانسـاری خیلی تجلیل 
می کردنـد. مرحـوم سـیدنا االسـتاد عالمـه آیـت اهلل العظمی آقـای رفیعـی قزوینی که اسـتاد امـام )ره( 
بودنـد و هـم درس فقـه و هم اصول داشـتند، یکی دیگر از کسـانی بـود که فوق العاده به آقای شـعرانی 
اظهـار عالقـه نشـان می داد و به علمیت ایشـان اقرار داشـت. آقای بهبهانی هم خیلی به آقای شـعرانی 
عالقه منـد بـود و بالعکـس. بعضـی دیگـر از اعاظـم هـم در قم مثـل مرحوم آیـت اهلل حاج میرزا هاشـم 
الریجانـی آملـی  مکـرر می فرمودند: ما خدمت آقا میرزا ابوالحسـن شـعرانی درس خواندیم و اسـتفاده ها 

»بـرای شـاگردانش ، هـم اسـتاد بـود و هـم رفیق« ایـن جمله را می توانی از زبان تک تک شـاگردان او بشـنوی. شـاگردان اسـتادی کـه درس و بحـث را پله ای 
بـرای رشـد و تربیـت خـود و دوسـتانش می دانسـت و نه آیینـه ای برای تکثـر خودبینی ها. آنچه تقدیمتان می شـود خالصه گفتگـو با آیـت اهلل احمدی فقیه یکی 
از شـاگردان عالمه شـعرانی اسـت. گفتگویی که برای اولین بار و به طور مبسـوط در اندیشـه نامه عالمه شـعرانی منتشـر شـد و در اینجا گزیده ای تدوین یافته 

از آن را می  خوانیم. 



کردیـم. مرحوم آقا میرزا هاشـم خاطره جالبی هم از ایشـان 
نقـل می کرد.می فرمودنـد:  مـا در تهـران در مدرسـه مـروی 
تحصیـل می کردیم و در مدرسـه سپهسـاالر قدیـم هم آمد 
و شـد داشـتیم. یک از شـرایط آن مدرسـه این بـود که باید 
در آن یـک درس فلسـفه  می خواندنـد. بنـده هـم که گاهی 
مـاه رمضان آنجا سـاکن بـودم باید امتحان می دادم. بنا شـد 
عـده ای از آقایانـی که هیئـت امنای آنجـا و ظاهرا حکومتی 
بودنـد،  از مـا امتحـان بگیرند. عالمه شـعرانی ابتـدای بحث 
مـواد ثـالث یعنـی وجوب و امـکان و امتنـاع اسـفار اربعه را 
حسـابی بـرای مـن خواندند. بعـد میان کتاب چـوب کبریت 
گذاشـتند و چندیـن بـار کتـاب را باز و بسـته کردند تـا فردا 
موقـع امتحـان به محـض این که بـاز کنند همان جـا  بیاید. 
از آنجـا کـه نوعـا در ایـام قدیـم کتـاب کـم بـود هـر کس 
بایـد بـا خـودش کتـاب می بـرد. وقتـی کتـاب را به دسـت 
ممتحن دادم با تعجب پرسـید: شـما آمدید اسـفار را امتحان 
بدهیـد؟! گفتـم: بله. آنـان با حالـت تعجب دوباره پرسـیدند 
مطمئنـی می توانـی امتحـان بدهـی؟! گفتـم: عنداالمتحان 
معلـوم می شـود. اسـفارهای قدیم یک مجلد بـود ، یک جلد 
کتـاب رحلـی طوالنی یعنی 9 جلد را در یک جلـد آورده بود. 
همیـن کـه ممتحنین کتاب را بـاز کردند ابتـدای مواد ثالث 
آمـد. من هم شـروع کـردم بـه خواندن کتـاب. ممتحنین با 
تعجـب بـه هم نـگاه می کردنـد و می گفتنـد: آیا شـما همه 

اسـفار را این گونه مسـلطی؟
خالصـه ایشـان امتحان را بسـیار بـا موفقیت داده بـود و در 
ادامـه ایـن جریان می فرمـود : آقای شـعرانی در عین این که 

اسـتاد هسـت، رفیق هم هست.
اولیـن جلسـه کـه خدمت ایشـان رفتـم وقتی بود کـه حوزه 
بـه مناسـبت شـهادت حضـرت امـام صـادق )ع( یـا ایـام 
فاطمیـه کـه شـهادت آن حضرت هسـت تعطیل بـود. ولی 
درس ایشـان که شـب و بعـد از نماز برگزار می شـد تعطیل 
نبـود. پـس از سـالم و حـال و احـوال گفتند از کجـا آمدید؟ 
گفتم از قم آمدیم و می خواهیم درس شـما بیاییم. از ایشـان 
پرسـیدم کـه همـه شـب درس داریـد؟ فرمودند بلـه. گفتم 
آمدیـم تجربـه بکنیم که اگـر خوب بـود و پسـندیدیم، بعداً 
هـم بیاییـم خدمتتـان. ایشـان گفتند بـا یک جلسـه و چند 
جلسـه کـه نمی شـود تجربـه کـرد. مـن گفتم چـون درس 
عالمه طباطبایی را دیده ام شـاید با همین چند جلسـه معیار 

دسـتم بیاید.
از مشـخصات بارز ایشـان سـاده بیان کردن مطالب درس و 
شـوخی در درس بـود. بنـده چند مـاه رمضان،  محـرم،  صفر 
و احیاناً تعطیلی تابسـتان پیوسـته خدمتشـان بودم. یک ماه 
رمضان در مدرسـه سپهساالر سـاکن بودیم. صبح می رفتیم 
منـزل ایشـان درس. بعـد از ظهـر هم درس بود و شـب هم 
، بعـد از افطـار درس داشـتیم. خیلی مفید بـود. در همان ماه 
رمضـان بـا حالت تنهایی کـه حقیر داشـتم ، آن بزرگوار حق 

پـدری را نیـز مانند اسـتادی درباره من ایفـا می فرمود.
بـه هر حال مدتـی مدید این طوری بود که عصر چهارشـنبه 
می رفتیـم تهـران و پنج شـنبه و جمعه خدمت مرحـوم آقای 
شـعرانی بودیـم. درس رسـمی ایشـان اسـفار بـود ولـی مـا 
الهیـات شـفا هـم مقـداری خدمـت ایشـان شـروع کردیم. 
بخشـی از اشارات خدمت ایشـان خواندیم. تقریباً گاهی بنده 
بـودم،  گاهـی هم اخـوی هم بودند و گاهی نفـر دیگری هم 
می آمـد و ایـن درس فقط بـه ما چند نفر منحصر بود.شـرح 
چغمینی ، مقداری از مباحث خالصه الحسـاب شـیخ بهایی 
و مقداری از مفتاح الحسـاب غیاث الدین جمشـید را سطر به 
سـطر خواندیم.کم کم طوری شـده بود کـه بعضی جاهایش 
را مـا عبـارت می خواندیم و ایشـان نظر می  دادنـد. بعضی از 
جاهایـی که مشـکل بود، ایشـان یک تأملـی می فرمودند و 
بـرای ما توضیـح می دادند. یادم هسـت در یکی از جلسـات 
وقتـی بـه مبحث مشـکلی رسـیدیم آقـا فرمودند این باشـد 
بـرای هفتـه دیگر تا مـن نگاه می کنـم. جالـب اینکه هفته 
بعـد پنج شـنبه کـه آمدیـم ایشـان فرمودنـد: من یـادم رفته 
بـود مطالعـه کنم و مـدت 10 دقیقه همان جـا مطالعه کردند 
و نـگاه کردنـد و کامـاًل بحـث را بـرای ما بـاز کردند. خیلی 
ایشـان بـه مـا محبـت کردنـد. جمعه هـا چون طـرف صبح 
یـا بعـد از ظهـر یـک شـخصی می آمـد و منـزل را مرتـب 
می کنـد، لـذا خـارج از منـزل برای مـا تدریـس می فرمودند 
مثـاًل مروی یا سـه راه سـیروس. نماز ایشـان هم می رفتیم. 
در مسـجد سـرحوض نماز می خواندند. از مدرسـه سپهساالر 
بـه سـمت مسـجد کـه می آمدیـد یـک کوچـه مسـتقیم 
داشـت بـه مسـجد سـرحوض کـه محلـه یهودی هـا بـود. 
یـادم می آیـد یـک روز وقتـی می خواسـتم از وسـط کوچـه 
عبـور کنـم، یهودی هـا تنـه ای بـه من زدنـد. چون جـوان و 
جابـک بودم توانسـتم سـریع از دستشـان فـرار کنـم. بعد از 

نمـاز وقتـی همـراه آقـا بـه منـزل رفتیم بـه ایشـان عرض 
کـردم: امشـب گرفتار یهودی های این محل شـدم. ایشـان 
فرمودنـد: البتـه بعضـی از اینهـا هـم آدم های بدی نیسـتند. 
فرمودنـد: یـک مـالی یهـودی توی محـل بود؛ مـن رفتم 
پیـش او و عبـری خوانـدم و اشـاره کردنـد به کتـاب توراتی 
کـه منزل شـان بـود و گفتنـد این کتـاب را می خوانـدم. این  
طـور بـه ذهنم می آیـد که بعد هم ایشـان فرمودنـد که من 
مذاکراتی هم با او داشـته ام و به اسـالم نزدیک شـد و شـاید 
هم بعداً به دسـت مبارک ایشـان مسـلمان شـده بود. همین 
اسـت کـه در جاهـای مختلـف نقل هایـی دربـاره یهودی ها 
دارد مخصوصـاً در کتاب ارزنده و مفید راه سـعادت که خیلی 

چیزهـا از یهودی هـا و نصاری هـا نقـل کرده  اسـت.
ایشـان سبک شـان ایـن بـود، اگـر بحثـی گاهـی عمـق 
بیشـتری پیـدا می کرد شـاید تـا ده کتـاب می آوردنـد؛ مثاًل 
در هیئـت که مـا می خواندیم بحث قبله که رسـید مسـتند، 
جواهـر، قواعـد عالمـه و کتاب هـای دیگـری می آوردنـد و 
بـاز می کردنـد و توضیـح می دادنـد و لـذا متعلـم یـک ورود 
کاملـی در همـه  مباحـث پیـدا می کرد..شـما بـرای فقاهت 
ایشـان مـدارک وافـی را )کتاب وافی( مالحظـه بفرمایید که 
چقـدر در حواشـی وافی نـکات فقهی دارند. نکات تفسـیری 
مجمع البیـان و همین طـور همیـن کتـاب فارسـی شـرح 
تبصره شـان کـه یـادم هسـت می فرمودند: من ایـن را گفتم 
تـا ایـن موضوعات هم برای دانشـجویان و هـم عموم مردم 
روشـن باشـند و طلبه هـا نیـز از اینهـا بی بهره نماننـد. نظیر 
ایـن را در شـرح تجرید هم نوشـتند و به فارسـی نوشـتند و 
هـم نثـر طوبـی کـه در مورد مفـردات قـرآن هسـت. وقتی 
مـا خدمت شـان بودیـم، گاهـی ورق هایـش را می دادنـد و 
می فرمودنـد: از چاپخانـه آوردنـد، نگاه کنید شـما ببینید اگر 
جایی کم و کسـر دارد اضافه شـود و گاهی هم ایشـان توی 
کتاب هـای مـا یادداشـت می کردنـد و می فرمودنـد: حاال ما 
هم کتاب شـما را سـیاه کنیم خوب اسـت؟! و بعضی نکات 

را تصحیـح می کردند.
جمعـه هـا که بـه خاطر مشـکالت موجود در خانه نمی شـد 
بـه منـزل ایشـان برویـم بـه مدرسـه مـروی می آمدنـد. 
فرامـوش نمی کنم وقتی  ایشـان به مدرسـه مروی تشـریف 
می آوردنـد، علمایـی کـه توی مدرسـه مـروی بودند تعجب 
می کردنـد؛ می گفتنـد خیلـی آقای شـعرانی به شـما عالقه 

علم براى همه
معتقد بود که علم را باید از آن ُصقع عالى که عالمان آن را ویژة خود مى دانند، پایین آورد و در دسترس مردم عادى 
قــرار داد؛ از این  روى، خود در زمانى که عضو «شــوراى عالى فرهنگ»  بود،  درس منطِق شــرح منظومه را در یکى از 

اتاق هاى «وزارِت فرهنِگ» آن زمان ارائه مى داد که عالم و عامى و رئیس و کارمند در آن شرکت مى کردند.
مهدى محقق
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دارد کـه روز جمعـه ایـن پیرمـرد بـه خاطـر یکـی دو جلسـه 
تدریـس ایـن همـه راه را از منـزل تـا اینجـا می آیـد. ایامـی 
بـود کـه بـا شـوق فـراوان کارهـا را پی گیـری می کردیـم. 
بـا ایـن حـال گاهـی کـه در بیـن درس چـرت بـر مـا غالب 
می شـد، بـه شـوخی متکایی دسـت می گرفت و مـا را بیدار و 
شـاداب می کرد. ایشـان واقعاً حق پدری به گردن ما داشـت. 
درس هـا را  با یک شـوقی تدریس می فرمـود در واقع تعطیلی 

نداشت. 
ایشـان خیلـی اهـل مـزاح و شـوخی بـود. در درس شـب ها 
از افـراد بـازاری و عمومـی نیـز کسـانی شـرکت می کردنـد 
کـه البتـه افـراد فاضلـی بودنـد. یکـی از آنهـا، شـخصی بود 
کـه نزدیـک مدرسـه مـروی مغـازه خواربار فروشـی داشـت. 
می گفـت یـک روز آقای شـعرانی آمدنـد مغازه مـن و چیزی 
از مـن گرفتنـد. من پولـش را نگرفتم. ایشـان فرمودند اگر به 
ایـن مبلـغ راضـی باشـی همه ایـن مغـازه را حاضـرم بخرم!

شـهید دکتـر قنـدی که بعـداً وزیر مخابـرات شـد و در حادثه 
حـزب جمهـوری بـا آقـای آیـت اهلل بهشـتی بـه شـهادت 
رسـیدند نیـز شـب ها درس آقـای شـعرانی می آمد. هنـوز آن 
موقـع آقـای قنـدی ازدواج نکـرده بـود. مـی خواسـتیم آقای 
شـعرانی را قـم بیاوریـم. البتـه مـا طلبـه بودیم و پـول کافی 
نبـود کـه آژانس بـرای ایشـان بگیریم. آقای قنـدی فولکس 
داشـت. گفتیـم فـردا تعطیلـی پنج شـنبه و جمعه اسـت بیا تا 
آقـا را ببریـم قـم. خالصـه فولکـس را آوردند و یک جـا قرار 
گذاشـتیم قدیـم هم که مثـل االن ترافیک نبـود رفتیم منزل 
آقـای شـعرانی. مـن و ایشـان نشسـتیم صندلی عقـب و راه 
افتادیـم بـه سـمت قـم. هنـوز اثـری از ایـن اتوبان نبـود. در 
پیـچ و خـم جـاده قدیـم تهـران قـم کنـار یـک کـوه بلندی 
که رسـیدیم ایشـان شـروع کرد بـه تعریف قضیـه تیراندازی 
و لشکرکشـی ای  کـه در آن حوالـی رخ داده بـود. مـن هم که 
ذوق شـنیدن ایـن جـور قضایا را چنـدان نداشـتم-و االن هم 
نـدارم- چرتـم بـرده بـود. بقیه قضایا را شـهید قنـدی گوش 
مـی داد. مـا خواب رفتیـم. آن هـم خوابی عمیق. وقتـی بیدار 
شـدم دیـدم سـرم روی سـینه آقـای شـعرانی بود. بـه قدری 

خجالت کشـیدم. فرمودنـد: ناراحت نباش من هـم اگر خوابم 
محبـت  .خیلـی  می خوابیـدم  همین طـوری  شـاید  می بـرد 
داشـتند. خالصـه آمدیـم قم. بنـده هنـوز ازدواج نکـرده بودم 
و منـزل نداشـتم، ولـی اخـوی بـا اینکه زیـاد تفاوت سـنی با 
هـم نداریـم، زودتر از مـن ازدواج کرده بـود. رفتیم کوچه ارک 
منـزل اخـوی و چنـد روزی آقـای شـعرانی پیش مـا بودند و 
از محضـر مبارکـش بسـیار خیلی اسـتفاده کردیـم. روزی در 
آن ایـام فرمودنـد برویـم پیـش آقـای طباطبایـی .من گفتم 
ایشـان می آینـد پیش شـما. چـون مرحوم عالمـه هم خیلی 
باصفـا بـود. ظاهراً آقای شـعرانی قبول نکردنـد. پیش عالمه 
طباطبایـی رفتیـم. عالمـه هم بعـدا پیش ایشـان آمدند. چند 
روزی کـه اینجـا بودنـد بـه افـراد دیگـری هـم سـر زدیـم. 
خدمـت آیت اهلل العظمـی آقای گلپایگانی هم رفتیـم. آیت اهلل 
گلپایگانـی خیلی به ایشـان عالقمند بودنـد. آقای نجفی هم. 
البته کسـی که از زمان سـابق خیلی با ایشـان صمیمیی بود 
آیـت اهلل العظمـی بروجـردی بود. ایشـان به امـام خمینی هم 
عالقمنـد بـود و در بعضی درس هـا به این مطلب اشـاره هم 
می کـرد. خالصـه دو سـه روزی اینجـا بودند. یـک روز بعد از 
ظهـر فرمودنـد برویـم خانه آقای حسـن زاده و آقـای جوادی. 
آمدیـم و رفتیم و یکی دو شـب منزل مـا بودند و یک روز هم 
منـزل آقـای جـوادی بودند. بعد هم که می خواسـتیم ایشـان 
را برگردانیـم تهـران فرمودنـد خودمان می رویم. شـب هنگام 
بـا آقـای حسـن زاده آژانس گرفتـه بودند و راهی تهران شـده 

بودند.
آقای شـعرانی بسـیار زاهد بـود. عمامه  مختصری می بسـت 
و لبـاس خاصی نمی پوشـید حتـی فکر می کنـم وقتی داخل 
فیضیـه آمدیـم طلبه هـا بـه ایشـان توجه نداشـتند و کسـی 
ایشـان را نشـناخت.  شـبی رفتیم خدمت ایشـان برای درس. 
دسـتمالی به سرشـان بسـته بودند و حال خوشـی نداشـتند. 
زیـرا به سـینوزیت مبتال بودند. فرمودند: سـرما خـورده بودم 
رفتـم دکتـر. گفتیـم رژیـم غذایـی بـه شـما ندادنـد؟ گفتند 
چـرا، ولی نمی شـود اعمـال کرد. دکتـر گفته لیمـو بخوریم، 
اگـر قـرار باشـد لیمـو بگیریـم و فقـط مـن بخورم کـه جور 

در نمی آیـد و اگـر قرار باشـد همـه با هم بخوریـم که زندگی 
اجـازه نمی دهـد، چون ایشـان هشـت اوالد داشـتند. سـؤال 
کردیـم االن کـه درس عمومـی تعطیل اسـت، شـب بیاییم 
درس، ؟ ایشـان سـر تـکان دادنـد یعنـی صحبـت نمی توانم 
بکنـم. راه تنفـس گرفتـه بـود. و بـا اشـاره فرمودنـد بیاییـد. 
گفتیـم خیلـی خـوب شـب می آییـم. رفتیـم مقـداری لیمـو 
خریدیـم و آوردیـم و ایشـان گفتنـد ایـن چه کاری اسـت؟! 
گفتیـم شـما حق اسـتادی و پـدری داریـد. فردای این شـب 
دیگـر پانسـمان را بـاز کرده بودند و وضع شـان طبیعی شـده 

بود.
ایشـان خیلـی سـهل الوصول و سـهل المئونه بودنـد؛ یعنـی 
اگـر واقعـاً کسـی را می دیـد که دنبال علم اسـت سـخت گیر 
در تعلیـم نبـود. ،  ایشـان فیـاض بـود. فقـط تنها شـرطی که 
ایشـان بـه مـن کردنـد این بـود که حـوزه قـم از ایـن علوم 
دورنـد. مخصوصـاً ایشـان می فرمودند در بحث قبلـه و وقت 
بعضـی بـزرگان اشـتباه بّیـن کرده اند و اسـم هـم می بردند و 
می فرمودنـد: اینهـا را می گویـم به شـرط اینکه قـم که رفتید 
اینهـا را تدریـس کنیـد کـه از قـم ضایـع نشـود. بنـا داشـت 
آنچـه کـه از معلومـات علمی و مسـائل را می دانـد به وضوح 
بـرای دیگـران بگویـد و چـون ایـن سـبک را داشـتند خیلی 
قابـل اسـتفاده بـود. تعطیلی هم نداشـت. حتـی جمعه ها این 
برنامه هـا را داشـتند. پنج شـنبه و جمعه ها خدمت شـان درس 
می خواندیـم. وقتـی کسـی در می زنـد کسـی از طـرف آقـا 
می رفـت دِم در و می گفـت آقـا فعالً  مشـغول کاری هسـتند، 
شـما وقـت دیگـری بیاییـد. گاهـی برای کسـانی کـه اصرار 
داشـتند داخـل بیاینـد ایشـان خودشـان می آمدنـد درب را باز 
می کردنـد و نگاهـی بـه کوچـه می انداختنـد و می فرمودنـد: 
بیاییـد بـاال. یـک روز یادم هسـت کـه من تنهـا با آقـا بودم 
یـک وقـت ایشـان فرمودند که گفته انـد بعضی آقایـان از قم 
آمدنـد، من ببینم چه کسـی اسـت. آمدنـد درب را بـاز کردند 
و برگشـتند تـوی اتـاق. آقایان که تشـریف آوردنـد دیدم که 
آقـای جـوادی و آقـای حسـن زاده بودند. البتـه آن موقع دیگر 

درس تعطیـل شـده بود.

براى امروز
مى  گفت: طالب باید خود را براى جامعه امروزى تربیت بکنند و پیام دین را که یک پیام انسانى است به مصرف داخلى 
منحصر نکنند و حداقل براى مسلمانان جهان ارائه و عرضه کنند. بعد از انتشار کتاب شرح منظومه سبزوارى با تعلیقه 
مرحوم میرزا مهدى آشتیانى که با همکارى پروفسور یازوتسو و دکتر فالتورى با اسلوِب جدیدِ  دنیاپسند و مقدمه  اى 
به زبان خارجى منتشر شده بود در یکى از کتابفروشى ها مرا دید و گفت:  « خدا خیرت بدهد که طلبه ها را از چاپ هاى 

سنگى ناصرالدین شاهى خالص کردى»
مهدى محقق



هـر ظـرف بـه انـدازه گنجایـش و ظرفیت خـود ، 
توانایـی در آغوش گرفتـن مظـروف را دارد. حوض 
بـه انـدازه حـوض بـودن و برکـه بـه انـدازه برکـه 
بودنـش. آن کسـی کـه دریـا می شـود هم تعجبی 
نـدارد کـه به انـدازه دریـا بودنـش انتظارِ داشـتن و 
دانسـتن ، از او  می رود. دریای شـعرانی مجموعه ای 
اسـت از علوم گوناگون و متنوع کـه از کرانه ادبیات، 
طـب، تاریـخ، ریاضیـات ، هیئـت، فلکیـات آغـاز و 
تـا افـق اصـول، فقـه، درایـه و حدیـث امتـداد پیدا 
می کنـد. دریایی که آثار موجـود در آن را – به تعبیر 
حضـرت آیـت اهلل حسـن زاده آملـی- بایـد در عداد 
کرامت  به حسـاب آورد. قصد ما برای معرفی سـیر 
مطالعاتـی آثار عالمه شـعرانی بـه دلیل ضیق وقت 
و نیـاز بـه کار کارشناسـی و گسـتردگی حوزه های 
دانـش ایـن فرزانه ناشـناخته بی نتیجه مانـد با این 
حـال نمایـی کلـی از آثار ایشـان که توسـط فاضل 
گرانقـدر محسـن صادقی آغـاز و با زحمـات جناب 
آقـای محمـد امینی پور امتـداد و بـرای اولیـن  بار و 
بـه صـورت مفصل تری همراه بـا توضیحات کامل 
در یادنامه عالمه شـعرانی با عنوان فرزانه ناشـناخته 
انتشـار  پیـدا کـرد خـود فرصتـی ذی قیمـت برای 
شـناخت سـاحت های فکری این بزرگ مرد خواهد 
بـود. ناگفته نمانـد که بخش زیـادی از آثـار عالمه 
شعرانی تاکنون منتشر نشـده و به صورت مخطوط 
در اختیـار عالمه حسـن زاده آملی اسـت. ایشـان در 
کتـاب هزار و یک کلمه تنظیم آثار اسـتاد خود را به 
صـورت دائرةالمعارفی از علوم گوناگون مژده داده اند.

تألیفات عالمه شعرانى
1. اسـتخراج لغـات و تهیـه تراجم احـوال و تنظیم 
قسـمتی از آغـاز حرف »الف« لغت نامـه دهخدا. در 
مقّدمـه این لغت نامه )صفحه 365( از ایشـان با نام 

ابوالحسن شـعرانی یاد شده است.
2. ُجسـتاری در تبییـن »انحدار نجـوم« در حدیث 
عمـر بن حنظلـه. ایـن ُجسـتار از حاشـیه وافی به 

تصحیح ایشـان نقل شـده اسـت.
3. ُجسـتاری در رّد انتسـاب تفسـیر منسـوب بـه 
امـام حسـن عسـکری )ع(. ایـن ُجسـتار از خاتمه 
مجمع البیـان بـه تصحیـح و تعلیـق ایشـان نقـل 
شـده اسـت. توضیحی در باره این انتسـاب و این که 
جناب طبرسـی به همین سـبب ذکری در تفسـیر 
خود، از تفسـیر منسـوب به امام حسـن عکسـری 

)ع( نیاورده اسـت.
4. ُجسـتاری در بیان ایـن که همه مخلوقات دارای 

جسم و روح اند.
5. شـرحی بـر 23 جملـه خطبـه 184 نهج البالغه 

)خطبـه توحیدیه(. 

6. ُجستاری در تبیین معنای »موال«.
7. ُجسـتاری در شـرح حـال حـاج شـیخ عبدالنبی 

نـوری و رّد فصل الخطـاب.
8. ْجستاری در تبیین معنای »اسم اعظم«.

9. ُجسـتاری در تعییـن نوزده نگهبان جهنم )علیها 
عشر(. تسعة 

10. فقه روضه خوانی. این اثـر در آداب روضه خوانی 
است.

11. المدخـل إِلـی عـذب المنهل. کتابی اسـت در 
اصـول فقه و مدخلی اسـت بر شـرح کفایـه آخوند 
خراسـانی )منهـل الروایـة علـی أَولـی الدرایـة من 
مشـرع الکفایـه( این کتاب از سـوی کنگره شـیخ 
انصـاری در سـال 1373 شمسـی به چاپ رسـیده 

است.
12. رساله ای در علم درایه و رجال.

13. رسـاله فلسـفه اولی یا مابعدالطبیعه. این رساله 
مشـتمل بر مهم ترین اقوال فالسفه اروپا در الهّیات 
و تجـرد و تطبیـق اصطالحـات اسـت.  چاپ خانـه 
دانـش بـرای اّولیـن بار ایـن اثـر را در سـال 1316 

شمسـی چاپ و منتشـر کرده اسـت.
14. تجویـد قـرآن مجیـد. قواعـد تجویـد کـه به 
زبان سـاده و روان در این کتاب بازگو شـده اسـت. 
انتشـارات اسـالمیه تهـران ، چاپ سـوم این کتاب 
را در سـال 51 هجـری شمسـی در 840  صفحـه 

منتشـر کرده است.
15. نثـر طوبـی کـه دائـرة المعـارف لغـات قـرآن 
مجیـد اسـت. ایـن کتـاب، واژه نامـه ای قرآنـی به 
زبان فارسـی اسـت که بخـش اّول آن از »الف« تا 
»شـین« نوشته ایشـان و تکمله آن تا حرف »ی« 
تألیـف آقـای محمد قریب اسـت. مرحوم شـعرانی 
ایـن اثـر را در اصل در ذیل تفسـیر ابوالفتـوح رازی 
ـ و  نوشـت کـه به نـام جلـد سـیزدهم آن تفسـیر 
ـ چاپ شـد. تفـاوت این فرهنگ  سـپس مسـتقاًل 
ـ جـز مفردات  بـا سـایر واژه نامه هـای قـرآن قدیم 
ـ و جدیـد این اسـت که متضمن تفسـیر و  راغـب 
بحث هـای قرآن شـناختی و کالمـی اسـت؛ یعنی 
ـ معنا نیسـت. چاپ دوم ایـن کتاب در  صرفـاً لغت 
604 صفحه و در سـال 56 توسـط نشـر اسـالمیه 

منتشر شـده است.
16. اسـتدراک علـی الفصـل الثالـث مـن تشـریح 
عاملـی،  محمـد  بهاءالدیـن  محقـق  األفـالِک 
حاوی مهمتریـن نظرات متأخریـن پیرامون قواعد 
استخراج تقویم می باشـد. این کتاب در 31 صفحه 
در سـال 1378قمـری توسـط انتشـارات اسـالمیه 

منتشـر شـده است.
17. شـهادت ثالثـه )در اذان، اقـرار و شـهادت( بـه 

والیـت حضـرت امیرمؤمنـان )ع(.

18. بیوگرافی فالسـفه بزرگ اسـالم. چند سطری 
ـ که به چاپ نرسـیده و در اختیار آیت  اهلل  از این اثر 
ـ در کتـاب هـزار و یک کلمه به  حسـن زاده اسـت 

چاپ رسـیده است.
19. تفسـیر سـوره حمـد و چنـد آیـه از سـوره 
بقـره. دست نوشـت ایـن رسـاله در اختیـار آیت  اهلل  
حسـن زاده آملی اسـت و در کتاب هزار و یک کلمه 

و مجلّـه وقـف بـه چاپ رسـیده اسـت.
20. رساله ای در علوم قرآن.

برخـی مباحـث آن جنـاب از جملـه نـزول دفعی و 
تدریجـی قرآن،  لیلة  القدر و عـدم تحریف قرآن در 
ویژه نامـه عاّلمـه شـعرانی )مجلّه نور علم، شـماره 
ـ 17( آمـده اسـت. دست نوشـت ایـن  50، ص 12

رسـاله در اختیار آیت اهلل حسـن زاده اسـت.
21. مقاله ای در بیان فلسـفه و فیلسـوف. این مقاله 

نیز در اختیار اسـتاد حسـن زاده آملی است.
22. رسـاله ای بـر دوره کامـل جامع الـرواة و إزاحـة 
االشـتباھات عن الطـرق واإلسـنادِ اردبیلی )تألیف 
ـ. ق(1 تحقیق و تصحیح این جامع، به امر  1100 ه
آیـت اهلل بروجردی و پـس از زحمات و دقت کامل 
عّآلمه توسـط مکتبه آیت  اهلل المرعشـی در سـال 
ـ. ق، در دو جلد به زیور طبع آراسـته شـد. 1403 ه

23. مناسک حج )احکام َحجة اإلسالم(.
ایـن اثر مشـتمل بـر واجبات حـج تمّتـع و عمره و 
اقسـام حج اسـت که با حواشـی نُـه نفـر از مراجع 
تقلید به نگارش درآمد و توسـط چاپ خانه اسالمیه 

[بی تـا] در 148 صفحـه چاپ و منتشـر گردید.
24. رد شـبهات، اثبـات نبّوت خاتم االنبیا و حقانیت 
دیـن اسـالم )راه سـعادت(. کتاب خانـه صـدوق در 
ـ. ق، این کتاب را در قطع وزیری، در  سـال 1391 ه

یک جلـد به چاپ رسـاند.
25. چنـد کتاب مسـتقل فقهی بـه فارسـی درباره 

طهـارت، صـالت، اطعمـه و دیات.
26. رساله ای در اعتقادات.

ـ بلکه مفّصل تر  این رسـاله مانند اعتقادات صدوق 
ـ اسـت. رسـاله مزبور در ابتدای شـرح اصول  از آن 

کافی به چاپ رسـیده اسـت.
27. فقه فارسی مختصر.

ایـن اثـر بـه صـورت تعلیمـات دینـی در مـدارس 
تبویـب متـن تبصـرة  بنا بـر  منتشـر گردیـده و 

المتعلمیـن اسـت.
28. شرح کفایه.

ایـن شـرح بـه صـورت قـاَل أقـوُل و از اّول تا آخر 
کفایـه اسـت کـه به چـاپ نرسـیده اسـت. در این 
اثر عاّلمه شـعرانی به تفسـیر مقاصد و بـا عباراتی 

ـ اکتفـا کرده اند. ـ نظیر شـرح شمسـیه  روشـن 
29. دیوان شـعر. این دیوان به چاپ نرسـیده است. 

ـ در مجلّه نور علم،  آیـت اهلل حسـن زاده در این  بـاره 
ـ گفته است: شـماره 50 ص 29 

شعرشـان ماننـد شـیخ الرئیس، میردامـاد و مرحوم 
جلـوه سـنگین و بـا هیبـت و ثقیـل بـود، مثـل 
شعرهای شیخ الرئیس، فارسـی اش، عربی اش، مثل 
آن قصیـده خیلی غـّرای نونّیه فخـر رازی در مدح 

امـام هشـتم )ع(...، 63 بیت شـعر اسـت.
بـا ایـن حال برخـی از این اشـعار در مجلّـه مذکور، 

ـ91 بـه چاپ رسـیده اسـت. ص 90
ـ رسـاله ای در شـرح عمـل بـه زیـج هنـدی و  30

براهیـن عملیـات آن مبتنـی بـر هیئـت جدید.
31. تقاویم شبانه روزی.

ترجمه ها:
1. دمع السـجوم )ترجمـه نفس المهمـوم از شـیخ 
عبـاس قمـی(، کتاب فروشـی علمیه اسـالمیه در 
ـ. ش این کتـاب را در  494 صفحه  سـال 1369 هـ

منتشـر کرده اسـت.
2. ترجمه و شرح صحیفة کاملة سجادیه.

ایـن ترجمـه بـا پنجـاه صفحـه ملحقات توسـط 
کتاب فروشـی اسـالمیه [بی تـا] در قطـع رقعـی و 
در یـک جلـد بـه چـاپ رسـیده اسـت. ایـن کتاب 
ـ. ق.  چاپ هـای دیگری، از جمله در سـال 1378 ه

بـا مقّدمـه آیت اهلل مرعشـی نجفـی دارد.
3. ترجمـه و شـرح فارسـی تبصره المتعلمیـن فی 
ـ بـه انضمـام فقـه  احـکام الدیـن از عاّلمـه حلّـی 
فارسـی، توسـط کتابفروشـی اسـالمیه،  در سـال 
ـ. ق، در قطع رقعی در 813 صفحه منتشر  1367 ه

است. شـده 
4. ترجمه و شـرح فارسـی تجرید االعتقاد، توسـط 
کتاب فروشـی اسـالمیه، در 1351 ه.ش در قطـع 

وزیـری بـا 600 صفحـه حجم نشـر یافته اسـت.
5. ترجمـه و انتقاد از کتاب اإلمام علی ندای عدالت 
انسـانیت. ایـن کتـاب همـراه بـا نقـد لغزش های 
نویسـنده »جـورج جـرداق«، در سـال 1382 ه.ق  
توسـط چاپ خانـه اسـالمیه، منتشـر شـده اسـت. 
ایـن کتـاب با عنوان ترجمه و انتقـاد از کتاب االمام 
علـی، نـدای عدالت انسـانیت در یک جلد توسـط 
همیـن ناشـر در سـال 1377 نیـز بـه چاپ رسـید. 
چاپ سـوم این اثر، در سـال 1378 در 442 صفحه 

توسـط انتشـارات اسالمیه منتشر شـده است.
6. رساله علوم و صناعات فارابی.

این ترجمه ناتمام ماند.
7. ترجمـه و شـرح دعـای عرفـه، کتـاب فروشـی 
ـ. ش، در  اسـالمیه، این ترجمه را در سـال 1345 ه
قطـع رقعـی و با حجـم 195 صفحه منتشـر کرده 

است.
ایـن اثـر همـراه بـا ترجمـه کتـاب فیـض الدموع 
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مرحـوم بدایـع نـگار چـاپ شـده اسـت.
8. ترجمه و شرح منظومه حاجی سبزواری.

این کتاب، ناتمام است.
ـ بیش از شـصت  ـ و تصحیـح و اِعراب  9. ترجمـه 

نوع قـرآن در قطع هـای مختلف.
از جمله نسـخه های موجـود، تفسـیری از محمود 
یاسـری اسـت که توسـط کتاب فروشـی اسالمیه 
ـ. ش؛ بـا قطـع وزیـری به چاپ  در سـال 1342 هـ

رسـیده است.
10. ترجمه هیئت فالماریون.

این اثر از فرانسـه ترجمه شـده و احاطه اسـتاد را به 
زبان علمی فرانسـه نشـان می دهد.

حواشى، تصحیح و مقّدمه:
1. حاشـیه بـر قواعداألحـکاِم عاّلمه حلّی و شـرح 

مسـائل دوریه آن.
2. حاشـیه بر شـرح الکافی )االصول والَروضه( موال 

محمد صالح مازندرانی در دوازده جلد.
کتـاب اخیر به تصحیـح علی اکبر غفاری، توسـط 
المکتبة االسـالمیه تهران در بین سال های 1382ـ 

1388 قمری به چاپ رسـیده اسـت.
3. حاشـیه بـر الوافی ماّل محسـن فیض کاشـانی. 
این کتاب توسط المکتبةاالسـالمیه در سال 1371 

ـ. ق. در سـه جلد چاپ سـنگی شـده است. ه
4. حاشـیه بـر تفسـیر ُروح الِجنـان و ُروح الَجنـاِن، 
شـیخ ابوالفتـوح رازی. ایـن کتـاب در دوازده جلـد 
توسـط کتاب فروشـی اسـالمیه، در بین سـال های 

ـ 1387 بـه چـاپ رسـیده اسـت.  1382
هم چنین این کتاب، دو چاپ دیگر، با تصحیح مهدی 
ـ. ق.( و تصحیح محمد  قمشه ای )ده جلد، 1362 ه
جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح )بنیاد پژوهش های 

ـ. ش.( دارد. اسالمی، بیست جلد، 1366 ه
5. تعلیقه بر مجمع البیان.

آیـت  اهلل  حسـن زاده در برخـی آثـار خـود به برخی 
تعلیقـات اشـاره می کند. ایـن حواشـی در ده جلد با 
تصحیـح و اعـراب اشـعار و توضیح آن ها از سـوی 
کتاب فروشـی اسـالمیه در سـال 1374 قمـری به 

چاپ رسـیده اسـت.
6. حاشیه بر ترجمه کلیله و دمنه.

7. حاشـیه بـر تکملـه منهـاج البراعـه فـی شـرح 
نهج البالغـه.

8. مقّدمه بر تصحیح نصاب الصبیان.
آیـة اهلل حسـن زاده شـرح و اعراب گـذاری آن را بـه 
انجام رسـانده اسـت و این اثر توسط کتاب فروشی 
اسالمیه در سال 1374 قمری در یک جلد و در 72 

صفحه به چاپ رسـیده اسـت.
9. مقّدمه و زیرنویس روضة الشـهداء،  ماّل حسـین 
واعـظ کاشـفی، چـاپ چهـارم ایـن کتاب توسـط 
ـ. ش؛ در  قطـع  انتشـارات اسـالمیه در  1349 هـ

رقعی و440 منتشـر شـده اسـت.
این اثر چاپ های دیگری نیز دارد.

10. حاشیه بر اسرارالحکم.
در ایـن کتـاب به شـخصیت متألّـه سـبزواری نیز 
اشـاره شـده اسـت و موضوع آن )جلد اّول( حکمت 
علمیه اسـت که در سـال 1286 قمری، چاپ شـده 
اسـت و پس از آن هر دو جلد آن در حکمت علمیه 
و عملیـه بـا هـم در سـال 1323 قمـری بـه طبع 

رسـیده است.
عاّلمه شـعرانی هر دو جلد را در سـال1380 قمری، 
تصحیح و تعلیق و مقدمه کرده اسـت. بخش هایی 
از تصحیحات در کلمه 340  )جلد سـوم هزار و یک 

کلمه اثر اسـتاد حسـن زاده آملی( ذکر شده است.
11. تصحیـح حلیـة المتقیـن از عّآلمـه مجلسـی 
و تصحیـح مجمع  المعـارف از محمـد شـفیع بـن 
محمـد صالـح و تصحیح حسـنیه ترجمـه ابراهیم 
اسـترآبادی که هشـتمین چـاپ آن توسـط کتاب 
فروشـی اسـالمیه، در سـال 1379 قمـری در قطع 
رحلـی بـزرگ در یـک جلـد و در 217 صفحـه به 

انجام رسـیده اسـت.
12. تصحیـح کتـاب ابی آلجعـد از احمد بـن عامر 
ـ یا مسـند الرضا یا  طائـی از اصحـاب امام هشـتم 
صحیفة الرضا به روایت شـیخ طبرسـی. این کتاب 
همـراه بـا نثر اللئالی و طـب االئمه در سـال 1377 

قمـری به چاپ رسـید. 
13. تحقیـق و تصحیح و حواشـی مفید بر تفسـیر 
القـرآن، فیـض کاشـانی،  الصافـی فـی تفسـیر 
چـاپ چهـارم، در دو جلـد بـا قطـع وزیری توسـط 
کتاب فروشـی اسـالمیه در سـال 1393 قمـری 

منتشـر شـده است.
14. تعلیقات بر وسائل الشـیعه، که از جلد شـانزده تا 

بیسـت آن به چاپ رسیده است.
ایـن اثـر توسـط دار احیـاء التـراث العربی در سـال 

1391 در بیسـت جلـد بـه چـاپ رسـیده اسـت.
15. تعلیقـات بر تفسـیر کبیر منهـج الصادقین اثر 

مـاّل فتح اهلل کاشـانی.
ایـن اثـر در ده جلـد و بـه زبـان فارسـی، توسـط 
ـ. ش، به چاپ  کتاب فروشـی اسـالمیه، در 1344 ه

چهارم رسـیده اسـت.
16. تصحیـح خالصه منهج الصادقین. ایـن اثر در 
شـش جلد نیـز با نـام عاّلمه شـعرانی چاپ شـده 

اسـت. که از آِن اسـتاد حسـن زاده آملی اسـت.
17. تعلیقـات بر زیـج بهادری، این تعلیقـات اندک 
اسـت، ولـی آیـت اهلل حسـن زاده آملـی یـک دوره 

کامـل آن را شـرح کرده انـد.
18. تعلیقـات بر کتاب محمد پیامبر و سیاسـتمدار 

تألیف پروفسـور مونت گمـری وات. 
19. تصحیح و مقدمه و حاشـیه بر جلد اّول و سـوم 
نفائـس الفنـون و عرائس العیـون تألیف محمد بن 
محمـود آملـی، چـاپ اسـالمیه این کتـاب را  بین 
ـ. ق، در قطـع وزیری  سـالهای  1377 تـا 1379 هـ

منتشـر کرده است.
20. تحشیه رسائل شیخ اعظم انصاری.

این حواشی به فارسی است.
21. حاشیه بر ارشاد القلوب دیلمی.

ایـن کتـاب پیش تر یکی از متون درسـی حـوزه در 
فـنِّ اخالق بـود؛ ازاین رو، عّآلمه شـعرانی آن را حیا 
و تصحیـح کـرده و حواشـی ای بر آن نگاشـت. در 
جلـد دوم هـزار و یک نکتـه، ص 553 یکـی از آن 

احادیث تصحیح شـده آورده شـده اسـت.
22. رساله در شرح شکوک الصالة من العروة الوثقی.

ــوام ســّید  ــع الســنین واالع ــر وقای ــه ب 23. مقّدم
عبدالحســین خاتون آبــادی.

این اثر توسـط انتشـارات اسـالمیه در سـال 1352 
شمسـی در تهـران به چاپ رسـیده اسـت.

24. مقّدمـه و تصحیح منتخب التواریخ مرحوم ماّل 
هاشم خراسانی.

این اثر در یک جلد توسـط انتشـارات اسـالمیه در 
سـال 1382 قمری در قطع وزیری در 919 صفحه 

به چاپ رسـیده است.
25. مقّدمـه و تصحیـح و تحقیـق مطالب کشـف 
الغّمـه فـی معرفة  االئمـه و شـرح حـال مؤلّف آن 
)علـی بـن عیسـی اربلـی(، توسـط کتاب فروشـی 
ـ. ق و در قطع وزیری  اسـالمیه، در سـال 1381 هـ

منتشـر شـده است.
26. تصحیح و تعلیق اسفار، جلد اّول.

این اثر نزد استاد حسن زاده آملی است.
27. حواشی بر طهارت شیخ مرتضی انصاری.

28. مقّدمـه بـر تفسـیر خسـروی تالیـف میـرزا 
خسـروانی، که توسـط کتاب فروشی اسـالمیه و در 

ـ. ق منتشـر شـده اسـت. سـال 1390 هـ
این اثر توسـط افـراد دیگری )سـّید مهدی بدیعی، 
حـاج میـرزا کمـره و محمدباقـر بهبـودی( نیـز 

مقّدمه نـگاری شـده اسـت.
29. تصحیـح جامع الفـروغ، آیـت  اهلل بروجـردی، 
چاپ دوم این کتاب توسـط کتاب فروشـی اسالمیه 
ـ. ق، قطـع  در قطـع وزیـری، در سـال 1369 هـ

وزیـری و در 255 صفحـه منتشـر شـده اسـت.
این اثر چاپ های دیگری نیز دارد.

30. تصحیـح ذخیـرة العبـاد لیوم المعاد و مناسـک 
توسـط  شـاهرودی،  آیـت اهلل  حضـرت  حـج 
ـ. ق، در  کتاب فروشـی اسـالمیه، در سـال 1380 ه
قطـع رقعی و با 341 صفحه منتشـر شـده اسـت.

31. مقّدمـه بـر شـرح نهج البالغه، صالـح قزوینی، 
چاپ کتاب فروشـی اسالمیه، بین سـال های 1380 
ـ. ق، در 4 جلـد و با قطع وزیری منتشـر  ـ 1382 هـ

شـده است.
32. تجدید نظـر و تصحیح صد کلمه قصار، شـیخ 
عبـاس قمـی توسـط کتاب فروشـی علمی سـال 
ـ. ق،در  قطـع جیبـی و در 108 صفحـه  1367، هـ

منتشر شـده است.
گفتنـی اسـت تصحیـح تفسـیر خالصـه منهـج 
الصادقیـن و رسـاله ای در قرائـت )در آخـر تفسـیر( 
بـه نـام عاّلمه شـعرانی ثبت شـده، که بنابـر قول 
آیت  اهلل حسـن زاده درسـت نیسـت و از عمل ناشر 
بـرای اسـتفاده از شـهرت عاّلمـه شـعرانی اسـت. 
ـ هم چون رسـاله ابن کمونه  همچنیـن برخی آثـار
ـ در دوم  ـ توسـط عاّلمه شـعرانی  در مبـدأ و معـاد 
ذی حّجه 1364 قمری، استنسـاخ شـده اسـت که 
در هیـچ یـک عناوین تألیف یـا ترجمه یا تصحیح 
نمی  گنجـد. ناگفته نماند که این اثر توسـط عاّلمه 

شـرح و تبیین نیز شـده اسـت.

پی نوشت:
1. همان، ج 1، ص 264، کلمه 149.

جاى کلّیه
در اولین جلسه درس قانون فرمودند: آقا! در حوزه هاى علمى ما کتب طّب مانند دیگر رشته هاى علوم تدریس مى شد، و 
علماى ما در علم شریف طب نیز دست داشته اند. یک عالم دینى در فهم بسیارى از اخبار و حل و درك کثیرى از مسائل 
فقهى از قبیل حدود و دیات به طب و تشــریح آن نیازمند اســت، آنگاه انگشت شهادتش را در زیر جانب راست فّک 
اسفلش مى  گذاشت و به شوخى مى  گفت: آخوند باید به تشریح آشنا باشد که الاقل بداند مثال کلیه او در اینجا آویزان 
نیست! بعد به شوخى ادامه مى داد که فالن طبیب از هنر جّراحى خود در مجمعى سخن به میان آورد و بند شست خود 
را به حضّار نشــان مى  داد و مى  گفت:  دیشــب کلیه اى را عمل کرده ام و سنگى از آن در آورده ام که بدین درشتى بود. 

پرسیدند بیمار در چه حال است؟ گفت آن که در پاى عمل جان سپرده است.
ده رساله فارسى، صفحه 377 تا 383



آنچه تقدیـم محضرتان می شـود را باید به عنوان 
وصیت نامـه مرحوم شـعرانی نسـبت بـه فرزندان 
علمـی زمانـه او و غایـب از حضـور او دانسـت. 
تجربیـات مـرد بزرگی کـه او را ذوالفنون نامیده اند 
بـرای آنهـا کـه تـازه قـدم در ایـن راه گذاشـته اند 
بایـد خواندنـی  باشـد. اصـل ایـن وصیت نامه که 
در خـود دیدنی هـاِی خواندنـِی بسـیاری را از قلـم 
آن پیـر برنا دارد در حاشـیه جلد سـوم کتاب وافی 
می تـوان دیـد. ترجمـه ایـن وصیت نامـه کـه بـه 
توصیـه مرحـوم علی اکبر غفـاری به جنـاب آقای 
محمـد دزفولی سـپرده شـده بـود بـرای اولین بار 
خردادمـاه سـال 1366 در شـماره  سـوم مجلـه 

کیهان فرهنگی منتشـر شـد. 
توصیـه ای بـه برادرانم: یعنـی طالبان علـوم دین 
و پژوهنـدگان آثـار سـرور انبیـاء )ص( کـه بدیـن 

کتاب1 می نگرنـد:
بزرگتریــن چیــزی کــه بــر طالــب علــم واجب و 
ضــروری اســت، خالــص  گردانیــدن نیــت بــرای 
خداونــد متعــال اســت؛ زیــرا تنهــا اوســت کــه 
ــت  ــایل طاع ــد و وس ــق می ده ــده را توفی بن
خویــش را برایــش فراهــم مــی آورد و هــم 
اوســت کــه راه درســت را در قلــوب بندگانــش 
ــت نباشــد  ــر اخــالص نی ــام می بخشــد. اگ اله
هیــچ کــس موفــق نمی شــود از نردبــان دانــش 
ــودی  ــود س ــای خ ــا از آموخته ه ــه ی ــاال رفت ب

ــرد. ب

دلیل
فـرا می گیـرد  دنیـا  بـرای  را  کسـی کـه علـم 
هنگامـی کـه دریافـت آن دانـش، دنیـای او را 

سـودی نمی بخشـد و بر منزلت و مقامش چیزی 
نمی افزایـد و تأثیـری در شـهرتش میـان  مـردم 
نـدارد، مسـلما فراگیـری آن علـم را رهـا خواهـد 
کرد-علی رغـم آنکـه طلب علم  بر او واجب اسـت 
و درک رمـوز دیـن او را مفیـد خواهـد بـود- مثال 
اگر ببیند که علم  تفسـیر قرآن و حدیث، شـهرت 
و منزلتـی را پدیـد نمـی آورد آن دو را ترک گرفته 
و بـه  ناحیتـی روی می کنـد کـه آن دو را موجـب 
شـود. امـا اگـر نیـت او در این رهگـذر تنها)تقّرب 
بـه(ذات اقدس بـاری تعالی و نیز پاسـداری از آثار 
رسـول خدا )ص( و همچنیـن فراخواندن مردم به 
آییـن اسـتوار و پا بر جای اسـالم و رهنمونی آنان 
به صراط مسـتقیم باشـد، مسلم اسـت که اموری 
را برمی گزینـد کـه فایـد و سـود آن بـرای دیـن، 
بیشـتر و کاملتـر باشـد، هر چنـد که بر دنیـای او 

نفعـی مالی، مترتّب نگـردد و در مقـام  و منزلتش 
افزایشـی حاصـل نیاید.

از دیگر واجبات
از دیگـر امـوری کـه بر طالـب علم واجب اسـت، 
پارسـایی و پرهیز از حرام ها و مسـائل  شـبهه ناک، 
و نیـز مواظبـت بر عبادات اسـت؛ زیـرا هیچ کس 
از علـم خود سـودی  نمی بـرد مگـر آن را با عمل 
مقرون سـازد. دلهای مردمان نیز به واسـطه عالم 
بی تقـوا آرامـش نمی یابـد. مـردم بـدو بدگمـان 
می شـوند و بـر گفتـارش اعتمـاد نمی کننـد و در 
نتیجـه  دانـش او در سـینه اش باقـی می مانـد و 
فایـده ای برای دیگـران ندارد و هـر گاه علم عالم  
در عمـل خود او تأثیری نبخشـد و موجب تهذیب 
نفس و تزکیه درون او نشـود، پر واضح اسـت که 

١٢۵



دغدغه تحول
همیشــه دغدغه  اش این بود که چرا پس از گذشــِت قرن ها، حوزه هاى علمیه نتوانسته اند تحولى در برنامه ها و روش 
تعلیم و تعلم به وجود آورند تا فارغ التحصیالِن حوزه ها همچون کشیشان مسیحى بتوانند در درونِ  مراکِز علمى جهان 

نفوذ کنند؟
شعرانى، هرچند که با آموختن علوم ریاضى و نجوم و طب و فراگرفتن زبان فرانسه و زبان عبرى خود را مطابق آرمانش 
ســاخته بود، ولى او در این میدان یک تنه و یکتا بود. اگر ریاســت حوزه هاى علمیۀ کشور ما در دست کسانى همچون 
شــعرانى که جامع االطراف بودند و جاى خود را در چرخۀ زمان درك مى کردند مى افتاد شاید این کاستى هاى موجود 
برطــرف مى گردید و موقعیت ما در جریانِ  علمى جهانى،  نوعى دیگر بود. مى گفت: اى کاش طالِب مدارِس ما هم از 

محدودة خود بیرون مى آمدند تا ببینند در جهان علم و دانش چه مى گذرد».
مهدى محقق

تأثیـر نبخشـیدنش در دیگر مردمـان به طریق اولی اسـت.

پرهیز از وساوس شیطانى
گاهی شـیطان پلید با وسوسـه خود در سـینه طالب، آنان را از انجام 
عبـادات مسـتحبی  بـاز مـی دارد بدیـن بهانه کـه طلب علـم واجب 
اسـت و نمی توانـد بـا مسـتحبات و نوافـل در عـرض یکدیگـر قرار 
گیـرد. هـر چنـد ایـن گفتار درسـت به نظـر می آید ولـی غالبا هدف 
باطلی از آن اراده می شـود؛ زیرا هیچ کس نگفته و جایز نشـمرده که 
طلبـه ای دانش پژوهـی خـود را رهـا کـرده و به عبادت تنها اشـتغال 
مـی ورزد. بلکـه منظور آن اسـت  که طالب علـم اوقاتی را کـه در راه 
علـم صـرف نمی کند به عبادات مسـتحبی و نوافـل  اختصاص دهد 
و از بیکارگـی و صـرف وقـت در مباحثات و نیـز خواندن مطالبی که  
نفعـی برای دیـن او ندارد، مثـل روزنامه های سیاسـی و حکایت ها و 

داسـتان های خالـی  از عبـرت و پند بکاهد.

از دیگر واجبات
و واجـب اسـت بـر طالـب علم کـه قرائـت قـرآن کریـم را در طول 
شـبانه روز تـرک نگویـد و آن قرائت را بـه اندازه توانایـی خویش، با 
تدبـر و تأمـل در ریزه کاری هـا و معانـی  آیات همراه سـازد و در آیاتی 
که به اشـکال برمی خورد به تفسـیر مراجعه کند. و نیز واجب اسـت 
بـر او کـه در گفتـار و رفتار و مطالعـه آنچه را که بیهوده اسـت و بدو 

ارتباطی نـدارد واگذارد.
اگـر زمانی احسـاس گردد کسـالت و خسـتگی بـه درون او راه یافته 
و او را از مسـائل علمـی بـاز مـی دارد پس باید قلب خـود را-چنانکه 
در حدیث وارد شـده-با حکمتهای تازه آسـودگی و شـادابی بخشد و 
از پرداختـن بـه بازیهـا و بیهوده کاری ها دوری کند. و بایـد از خواندن 
اشـعار و داسـتانها دوری گزینـد مگـر آنهایـی را که حـاوی عبرت و 
پنـد اسـت و همچنین باید برای شـادابی و اسـتراحت روح،کتابهایی 
از ایـن دسـت  را کـه مشـتمل بر فنـون متعدد اسـت فراهـم آورد تا 
بدین وسـیله از حرکت مداوم در یک مسـیر خسـته و فرسوده نگردد 
و ذهنـش دچـار جمـود نشـده و اندیشـه و ذوقـش نیز بـه کودنی و 
عقب ماندگـی گرفتـار نیایـد؛ زیرا خسـتگی و جمود، نقطـه پیدایش 

وسـواس  و بد خلقـی و مانعی برای تیزهوشـی و فطانت اسـت.
از بهتریـن کتابهایـی که در جهت رفع خسـتگی تألیف شـده، یکی 
کتـاب  کشـکول شـیخ بهایی اسـت و دیگـر کتاب المسـتطرف فی 

کل فـن مسـتظرف و نیز عقد الفریـد از ابن عبدربّـه و محاضرات از 
راغب [اصفهانـی ]  و امثـال اینها. گاهی  مطالعه تاریخ، سـیره و شـرح 

زندگانـی علمـا و صلحا نیز طالـب علم را فایده می بخشـد.

خوشبینى به علما و بزرگان
و بایـد طالـب علم نسـبت به علمـا گمان نیکو داشـته باشـد. و این 
راز موفقیـت و وسـیله کامیابـی و پیـروزی اسـت .بدگمانی بـه آنان، 
شـقاوت و بدبختـی به بـار می آورد، بلکـه گاهی به کفـر و گمراهی 
و جهـل مرکـب می انجامد. پس بایـد در کالم آنها بـا عنایتی کامل 
و تدبّـری  راسـتین نگریسـت؛ زیـرا خداونـد متعال بـرای هر چیزی 
سـببی نهـاده اسـت کـه طالـب  آن بایـد در جسـتجوی آن سـبب 
برآیـد و از اسـباب تعلیـم هـم یکی اسـتاد اسـت و عنایت به اسـتاد 
حاصـل نمی آیـد مگـر بـا خوش بینـی و حسـن ظـن و این [قاعده ]
در تمـام علـوم شـعری و عقلـی و صنعتهـا جاری اسـت، اگر شـیخ 
ابـو علـی بن سـینا بـه  ارسـطو و فارابـی خوش بیـن نبـود آن توجه 
کامـل در فهـم کتابهـای آنـان و آن مقـام  شـامخ در فلسـفه هرگز 
بـرای او حاصـل نمی شـد. و همیـن طور اگـر به جالینـوس و بقراط 
گمـان نیـک نداشـت و در نوشـته های آنـان با تأمل نمی نگریسـت 
هرگـز بـدان  جایگاهـی کـه در طـب رسـید واصـل نمی شـد. و اگر 
ریاضی دانـان متأخـر به اقلیدس  حسـن ظن نمی داشـتند تمام آنچه 
را کـه بـا اولیـن نـگاه، معنـای آن را نمی فهمیدند، کنـار می نهادند و 
آنچنان که باید در آن نمی اندیشـیدند، و در نتیجه، اشـتباه خودشـان  
آشـکار نمی شـد و از آنچـه که آن اسـتاد بدان دسـت یافـت محروم 
نمی ماندنـد و هـم  چنین اگر طالب علوم دینی نسـبت بـه بزرگانی 
از علما-مانند شـیخ طوسـی و عالمـه و سـید و دیگران-خوش بین 
نبـوده باشـند و آنچه را که در نگاه نخسـتین به  معنایـش پی نبردند 
طرد کنند و تا رسـیدن به اهداف آنان در آن نیندیشـند، پس سـزاوار 
اسـت [بر ایـن گونـه طالب ]،کـه از حـق و حقیقـت دور ماننـد. البته 
مقصود ما این  نیسـت که این بزرگان معصوم از خطا هسـتند، بلکه 
منظـور این اسـت کـه جایز نیسـت  در اولین برخـورد سـریعا آنان را 
تخطئـه کـرد. و نیز واجب اسـت بر طالب علم که  عـادت به تعصب 
و خشـکی نسـبت بـه کتاب خـاص یا طریقـه ای خاص پیـدا نکند، 
بـه  ویـژه در فقه کـه این حرکت به معنـای تقلید و پیـروی دیگران 
اسـت. بسـیار دیده شـده  که طالب بـه تبعیت از مؤلفیـن دیگر تنها 
بـه نوشـته های جدیـد اکتفا می کنند، درحالی که اسـاتید و اسـاطین 

علـم در میانـه سـده چهارم تـا دهم)هجـری قمری(می زیسـته اند و 
حتـی پـاره ای از طالب در آنچه کـه از»ابن جنید«و»ابن ابی عقیل« 
و»علـی بـن بابویه«نقل شـده، تأمـل و دقت نمی کنند. فتـوای آنان 
را نسـخ شـده و غیـر قابل نظـر می داننـد. در حالی که ایـن خود یک 
لغـزش و خطاسـت و باید که در تمامی  فتـاوی به دیده تأمل بنگرند.
و بدان که)رشـته های(علوم شـرع بسیار اسـت و کمتر اتفاق می افتد 
کـه  شـخصی در تمامـی آنهـا، کاردان و صاحب مهارت گـردد. و لذا 
بـر هـر طالـب علمـی  واجب اسـت کـه بخشـهایی از این علـوم را 

که:  برگزیند 
 ا-فائده آن برای مردم بیشتر باشد.

ب- در جهـت تمایـل و رغبـت بـه دیـن، از قـوت دعوت بیشـتری 
باشـد. برخوردار 

ج- در جهـت رهایـی از گمراهی نیز از توانایی بیشـتری برای نجات 
بهره مند باشـد.

و از آنجـا کـه فراگیری و آموزش همه این علوم واجب کفایی اسـت، 
اگـر در یک رشـته تعـداد عالمان افزایـش یافت و در رشـته دیگر رو 
بـه کاسـتی یا نابـودی  نهـاد، پس بر طلبه مسـتعد واجب اسـت که 
این رشـته را برگزیند هر چند که منزلت و منافع دنیایی او در رشـته 
دیگر نهفته باشـد و این از نشـانه های اخالص نیـت در راه  فراگیری 
دانش اسـت و از همین امر دانسـته می شـود که هدف این دانشـجو، 

تنها خداوند متعال اسـت.

علوم مورد نیاز همه رشته ها
علومی هستند که در همه رشته بدانها نیاز هست. مانند:

*زبان عربی: هیچ کسـی از دانسـتن زبان عربی بی نیاز نیسـت. چه 
واعظ باشـد یا محّدث یا مفّسـر یا فقیـه، یا متکلم.

*علـم قرائـت: هـر دانش پژوهـی باید علم قرائـت را بدانـد. هر چند 
اگـر بـه  قرائـت یکـی از قـراء هـم اکتفا کنـد و باقـی را واگـذارد باز 
کافـی اسـت؛ زیـرا حفظ کلمـات و الفـاظ قـرآن از واجبات اسـت و 
ایـن هـم وظیفـه اهل علـم می باشـد و از همیـن رهگذر اسـت که 
معجـزه بـودن قـرآن، پایـدار می ماند. قـرآن مهمترین چیزی اسـت 
کـه  رسـول خـدا)ص( بر آن تکیـه داشـت و به فراگیـری و آموختن 

آن امـر می فرمـود.
*سـیره: طالب علم باید از سـیره پیامبر)ص(و صحابه مشـهور و نیز 
غـزوات  آن حضرت-کـه در تاریخ بسـیار ذکر شـده-آگاهی داشـته 



باشد.
*حدیـث: و هم چنیـن بایـد از احادیـث پیامبـر)ص( و اهـل بیـت او 
علیهـم السـالم  نمونه هـای خـوب و شایسـته ای را بدانـد؛ زیـرا بـا 
نگریسـتن در آن احادیـث اسـت کـه  ایمـان در قلب آدمی اسـتقرار 
می یابـد و بر راسـتی آنـان در نبـوت و امامت یقین  حاصل می شـود 
و شـاخص ترین چیـزی کـه موجب آگاهی انسـان نسـبت به باطن 
کسـی  می شـود، همانا تتبع و بررسـی در رفتار و صفات آن شـخص 

است.
*اصـول اعتقـادات: و واجـب اسـت بـر طالـب علـم کـه بـر اصول 
مذهب و آنچه  که به اعتقادات وابسـته اسـت، معرفت داشـته باشـد. 
جهل و ناآگاهی نسـبت به این  مسـائل آن اندازه که از مردمان عامی 
پذیرفتـه می شـود، از )طائفـه( علما مورد چشم پوشـی و بخشـودگی 
نیسـت زیـرا هـر عالمی احتیاج به بحـث و تقریر و تعلیـم  دارد و این 
امـور جز از رهگذر علم تفصیلی امکان پذیر نیسـت. بـر خالف عوام 
مـردم، کـه نوعا بـه دانسـتن مختصر و اجمالـی اکتفـا می کنند، هر 

چنـد در بیان اهداف  خودشـان هم توانایی نداشـته باشـند.
طالـب علـم باید ایـن علومی را کـه ذکر شـد مقدم بـدارد بر علمی 
کـه می خواهـد در آن تخصـص و مهارت بـه دسـت آورد. و نباید در 
فراگیـری علمـی قدم پیش گـذارد مگر آنکه مقدمـات آن را تکمیل 
کنـد. مثال برای پرداختن به»تفسـیر«و»حدیث«باید ابتـدا در ادبیات 
عـرب بـه حد کمـال رسـد و بخشـی از فقـه و کالم را نیـز آموخته 

باشد.
یـا مثـال زمانی به علـم کالم روی آورد که علم»منطق«را فرا گرفته 
و در تشـخیص ادلـه مهـارت یافتـه باشـد و باید به گفتـار بعضی از 
محدثیـن عامه)اهل  سـنت( مانند»نووی« کـه گفته:»فراگیری علم 
منطـق بـه اجمـاع علما حـرام  اسـت« وقعـی ننهـد؛ زیـرا این گونه 
مسـائل باعث بیـرون راندن همـه خردمندان و اندیشـمندان از حوزه 
دین، و در نتیجه منحصر سـاختن دین داران به عوام و جّهال  خواهد 
شـد. و ایـن عینـا همان ادعایی اسـت که کفار نسـبت بـه متدّینین 
ابـراز می دارنـد و محـدث نامبرده نیز آنـان را در این ادعـا یاری کرده 
اسـت در حالـی کـه او نیندیشـیده  که انسـان به واسـطه اعتقـاد به 

دلیل و برهان اسـت که»انسان«اسـت.

فقه
مشـکلترین علم، علم فقه اسـت یکی بـه دلیل زیاد بـودن مقدمات 

آن و دیگـری آنکـه: یـک فقیـه امکان ندارد در رشـته خـود مهارت 
کافـی بـه دسـت آورد مگر آنکـه از اسـتعدادی جامع بهره مند باشـد 
کـه ایـن کمتـر بـرای کسـی اتفـاق می افتد. کسـی کـه  همـواره با 
تدریـس ممارسـت داشـته، و اسـتعداد افـراد را بررسـی کرده باشـد 
می دانـد کـه  پـاره ای از ذهن ها مسـتعّد درک مسـائل ادبی هسـتند 
و فهـم منطـق و ریاضی بر آنها دشـوار اسـت؛ زیـرا آن توانایی الزم 
بـرای تحلیـل مسـائل را ندارنـد و نمی تواننـد معانـی  و مفاهیمی را 
کـه به ذهنشـان وارد می شـود مقدمه چینـی کرده نتیجـه بگیرند یا 
صغـری و کبـرای آنهـا را از هم تمیز دهند. و لذاسـت که علم کالم 
مناسـب بـا این افراد نیسـت. اینان در بعضی مسـائل فقـه نیز کند و 
دیـر یابنـد و علـم اصول نیـز بر آنها دشـوار اسـت  و تنها بـه اموری 
که نیازمند فکر و تحقیق نیسـت و به ذوق و نقل می انجامد بسـنده  

می کننـد.
بعضـی از افـراد و اذهـان در برخورد با اخبـار و تواریخ، هیچ توجهی به 
قرائـن  صـدق و کذب آنها ندارند و به نقل تنهـا و خالی از هر قرینه ای 
می پردازند. نزد اینان  اخبار»متواتر«مانند»آحاد«،و»راجح«مانند»مرجوح
«اسـت. آنها سـلیم النفس، سـاده اندیش و خوش گمان نسبت به همه 

چیز هستند.
بـرای اهـل تحقیـق درک دقیقترین دانشـها و مشـکلترین مسـائل 
آسـان اسـت. هر چند که همیـن ذهن دقیق اهل تحقیـق، گاهی از 

درک لطافتهـای ادبـی و زیباییهـای  گفتاری ناتـوان می ماند.
و ایـن در حالـی اسـت کـه ذهن یـک فقیه بایـد مسـتعّد درک همه 
ایـن امور باشـد؛ زیرا فقه، تمـام این اقسـام را در برمی گیرد، برخالف 
فلسـفه و ریاضـی و نحـو و غیـره  کـه هـر کـدام نیـاز به یـک نوع 
اسـتعداد خـاص خـود دارد و لذا کمتر کسـی آ ن مهارت  کافـی را در 
فقـه می یابـد، بـا وجـودی کـه پیشـقدمان در این رشـته-بر خالف 

زیادند. سایررشته ها-بسـیار 
و همچنیـن چـون موضـوع فقـه، پیرامون»افعـال مکلّفین«اسـت 
و افعـال  مکلفیـن هـم مشـتمل بـر تمـام کارهـا و وابسـته به همه 
موجـودات اسـت پـس بایـد ذهن  فقیـه به گونه ای باشـد کـه درک 

امـور ذیـل بـر او آسـان جلـوه کند:
*اعداد و مساحت ها و حساب.

*تاریخها و سیره ها.
*اخـالق مـردم و عادتهـای آنـان در نقـل اتفاقـات و نیـز چگونگی 

تأثیـر این  عـادات در تغییـر وقایع.

*امراض نفسانی و خلوص نیت در عبادات.
*نحو، صرف، محّسنات گفتار و لغت.

*معامـالت و حیله هـای معامالتی و عادات تجار در شـیوه کارشـان 
و نیـز چگونگی زیـان وارد شـدن بر آنها.

*سیاستها و غیر اینها.
و ذهن مسـتعد بـرای فهم تمام ایـن امور گوناگونی که ذکر شـد-و 
نیـز آنهایـی  کـه ذکـر نکردیم-انـدک اسـت و این چنین اسـت که 
شـخص نامسـتعد، چهـره این  علـم را دگرگون می کنـد و زمانی آن 
را بـه سـوی فلسـفه می کشـاند، زمانی به سـوی  ادبیـات و در وقتی 
دیگـر بـه سـوی آنچه که متناسـب با اندیشـه او و در راسـتای فهم  
و ضمیـر اوسـت. »و کل میّسـر لما خلق له«)هر کـه را از بهر کاری 

ساختند.(
فقیـه باید حافظـه قوی، دقت نظـر، درک جان کالم مخاطـب را در 
خود جمع  داشـته باشـد و اینها صفاتی اسـت که غالبـا در یک ذهن 
گرد نمی آید. رشـته فلسـفه را »توانایی حافظه در تحلیل گری«کافی 
اسـت. در اصـول و کالم و منطـق نیـز ایـن چنین  اسـت. تفسـیر و 
حدیـث را »قـدرت بـه خاطـر سـپاری و ذوق ادبـی« بس اسـت. در 
علم  رجال و تاریخ نیز »ذکاوت و هوشـیاری نسـبت به قرائن صدق 

و کـذب خبـر و وجوه تعـادل و ترجیح« کفایـت می کند.
هـدف مـن از ایـن زیاده گویـی آن بـود کـه مبـادا حسـد تـو را بدان 
سـوی کشـد که  نعوذ باهلّل بر فقها خرده بگیری و آن اشـتهار ایشـان 
در مشـرق و مغـرب زمین وموقعیت مهم شـان در دلهـا را اغراق آمیز 
بدانـی و در نتیجـه گامهایـت بلغزد بعد از آنکه  ثبـوت یافته بود. فقها 

در صفات خویـش یگانه اند.

مردم به چه چیز نیازمندند؟
آن علومـی کـه بیشـتر مورد نیـاز مردم اسـت، مسـتعدین فهم آنها 
نیـز بیشـترند و راه  دسـتیابی بـه آنها نیز آسـانتر اسـت. ماننـد قرآن، 
زبـان عربـی، اصول دین، معـارف، موعظه ها، بیان سـیره ها، اخالق، 
علـم کالم، دفع شـبهات مخالفین، بیشـترین آیات  قرآن نیـز در این 
زمینه هـا وارد شـده اسـت بـه طوری که آیـات مربوط بـه فقه حدود 
پانصـد آیـه و دیگـر زمینه هـا بیـش از شـش هـزار آیـه گفته شـده 
اسـت و ایـن نیسـت مگـر بـه خاطـر احتیـاج شـدید مـردم  بدانها و 
اهمیـت داشـتن آموزش آنهـا به مـردم. مواعظ و معـارف، حکم آب 
را بـرای  زندگانـی انسـانها دارند و فقـه برای آنها به منزلـه جواهرات 

١٢٧



گرانبهـا و سـنگهای قیمتـی  اسـت و البته هر یک ارزشـی 
ویژه خـود دارد.

طلبه و اخالق
یـک طالـب علم باید در تهذیب نفس خویش کوشـا باشـد 
و خود را به اخالق فاضله  آراسـته سـازد و در این راه تنها به 
خواندن احادیث وارد شـده بسـنده نکند بلکه عمده  آن است 
کـه بـا اهل اخالق همنشـین و معاشـر گردد و اعمـال خود 
را بـر آنـان عرضه  بـدارد و عیـوب و کاسـتی های خویش را 

دریابـد و از آنـان راههای اصـالح نفس را بجوید.
سـاختن  نیکـو  از  سـاده تر  پسـتی ها  از  نفـس  پیراسـتن 
خط)یعنـی خوشنویسـی( نیسـت و همچنیـن از تکمیـل 
هنرهایـی کـه نیاز بـه تمرین مداوم نـزد اسـتاد کار ماهری  
دارد. چگونه ممکن اسـت انسـان بر کمبودها و کاستی های 
نفـس خویـش پـی بـرده  و بـه راههـای درمـان آن هدایت 
شـود)و نیاز به مربی و اسـتاد نداشـته باشـد؟(در حالی  که در 
کارهایـی چـون نجاری و بّنایی و پزشـکی، بـرای پی بردن 
بـه نقایـص، نیـاز به اسـتادی باال دسـت اسـت کـه تنّبه و 

تـذکار بدهـد و از راههـای انحرافی بـاز دارد.
جاهـالن صوفیـه و عـوام آنهـا راه را به خطا رفتنـد و امور را 
درهم ریختند و اهداف مهم شـریعت را باطل سـاختند. آنها 
مـردم را از بزرگتریـن علـوم دینـی متنفر کردنـد؛ زیرا اغلب 
بـرای خـود مرشـد جاهـل و فاسـقی را بر می گزیدنـد کـه 
مّتصـف به  اخالق پسـت و صفات زشـت بود. دنیا دوسـتی 
و جاه طلبـی آنـان را بـه ادعاهای باطلی  کشـاند تـا آنجا که 
کـردار آنهـا سـبب شـد مـردم از تهذیـب نفـوس و اصالح 
قلـوب و روی بـه خـدا نمـودن و توجـه به سـعادت اخروی 
روی گردان شـوند؛ زیرا گمـان  می کردند که»تصوف«یعنی 
همیـن اعمـال و لـذا جایز نیسـت که کسـی دنبـال عرفان  
باشـد و گـرد علوم تصوف بگردد.»ارشـاد«جز بـرای ّکملین 

علمای شـریعت جایز نیسـت. بـرای دیگران جـز به لغزش 
افتـادن یـا تنهـا حفـظ الفـاظ و اصطالحـات بی فایـده چیز 
دیگـری نیسـت. هیـچ بعیـد نمی باشـد کـه قاضی نـور اهلّل 
شوشـتری از آنها[کّملین علماء شریعت ]باشـد. شیخ بهائی و 
عالمه مجلسـی رحمهمـا اهلّل نیز بدانان متمایـل  بودند؛ زیرا 
در علوم شـریعت به کمال رسـیده بودند. امثـال این بزرگان  
بدعتها و خرافات را-مانند بلند نگهداشـتن شارب)سـبیل(-
تـرک می کننـد و بـه جـای آنهـا بـه  پارسـایی و عزلـت و 

ریاضتهـای شـرعی می پردازند.

وظیفهء حکما و متکلمین
بـر حکمـا و متکلمیـن واجـب اسـت کـه میـزان درک 
شـنوندگان خود را بدانند و به اندازه عقلشـان با آنان سـخن 
بگوینـد؛ زیـرا در ذهـن آنـان-از لـوازم و ملزومات-امـوری  
یافت می شـود کـه در ذهن خواص نیسـت. گمـان و توهم 
آنـان- بر خالف اندیشـه علما –از هر کلمـه ای، متوجه چیز 
دیگـری می شـود. مثـال اگـر بـرای آنان گفتـه شـود: » اهلّل  
للّدنیـا کالبّنا للبناء-یعنی رابطه خداونـد با دنیا مثال رابطه بّنا 
اسـت با سـاختمان« چنین برداشـت می کنند که آفریدگان 
در تـداوم وجـود، بی نیـاز از خالق هسـتند. یا اگر گفته شـود: 
» إنّـه کالّشـمس للّضـوء- یعنی رابطـه خداوند بـا دنیا مثل 
رابطـه خورشـید اسـت بـا روشـنایی« چنیـن می فهمند که 
علـم و اختیـاری در واجب  [الوجود] نیسـت.  اگر گفته شـود: 
» هـو کالـّروح بالّنسـبة إلـی الجسـد-یعنی رابطـه خداونـد 
نسـبت بـه  دنیـا مثل رابطهء روح اسـت نسـبت به جسـد«، 
از آن»حلـول«را برداشـت می کنند و اگر گفته شـود: »إعادة 
المعدوم ممتنعة-بازگرداندن چیزی که به عدم پیوسـته غیر 
ممکـن اسـت« از آن نفـی معـاد را می فهمنـد و هم چنیـن 

اگر گفته شـود:
»احتیـاج الممکن الی الواجب إلمکانه ال لحدوثـه و... نیازی 

را کـه ممکـن  الوجود به واجـب الوجود دارد بـه خاطر همان 
امـکان ذاتـی اوسـت نه به خاطـر حـادث  شـدن و...«از این 
نیـز نفـی صانـع را می فهمنـد؛ زیـرا قدیـم زمانی بی نیـاز از 

محدث)حادث  کننده(اسـت.

از وظایف دیگر طالب علم
شایسـته اسـت بر تـو کـه از معاشـرتهای خالـی از تعلیم با 
مـردم بکاهی، بویژه بـا ثروتمندان و مترقیـن و دنیاخواهان. 
بایـد آنچـه را کـه آخرت را از یـاد تو می بـرد و میل  و رغبت 
بـه دنیـا را در تـو ایجـاد می کنـد رها کنـی و بـا صالحان و 
پارسـایان و اهـل  عبـادت همراه گـردی؛ زیرا ایـن عمل به 

طـور کلـی در تهذیب نفس مؤثر اسـت.
چـه بسـا نادانی بپنـدارد کـه در صـدر اسـالم، »مجتهد« و 
»مقلّـد« و »علـم اصـول«  و »علـم نحو« وجود نداشـته و 
»مدرسـه« و »خانقاه« و »مرشـد« و »ذکـر« و »حلقه«ای  
در کار نبـوده اسـت پـس بـه این افـراد )و گفتارشـان( نباید 
توجـه کنـی؛ زیرا دشـمنان علـم  در هر زمـان زیـاد بوده اند 
و در عصـر مـا- به جهـت غلبه کفار و نصاری- بیشـتر هم 

شده اند.
اگـر بنـا بـود کـه هـر چـه در صـدر اسـالم وجـود نداشـته 
اکنـون حرام باشـد، پس  سـاختن مـدارس، آموختـن نحو و 
صـرف، حفـظ اصطالحـات حدیـث و نقـل و روایـت  آنها و 
اجـازه روایت- چنانکه میان اهل حدیث متداول اسـت- نیز 
بایـد حرام  باشـد. [در صورتی که چنین نیسـت.] گمان خود 
را نسـبت بـه مـردم و خداونـد متعـال نیکوگـردان و آخرین 

سـفارش  من ورع و تقوا اسـت.
خداوند ما و شما را در راه خشنودی خود موفق بدارد.

پی نوشت:
1. کتاب وافی

راکد نبود
راکد نبود. مى خواســت بدانند در دنیا چه فکر جدیدى به وجود آمده اســت و مثالً در حوزه فلسفه چه کسانى در این 
باره کتاب نوشتند و تحقیق کرده اند و در کشورهاى لبنان و مصر چه نوشتارهایى در این باره وجود دارد. براى همین 
ساعتى از وقتش را در کتابفروشى هاى بین خیابان سیروس تا مدرسه مروى مى گذراند.کتابفروشى اسالمیه، مصطفوى و 

کتابفروشى جعفرى تبریز که کتاب هاى مصر و لبنان را عرضه مى کرد.


